


'^



^99s

mi









IMCHlElira liiil





HiEUmSCI

WOOEBEIEOEK
OPm m m gooieiiit w iDEHuii-iiiE

SAMENGESTELD

DOOB WIJLEN

H. YON DE WALL,

EN, MET WEGLATING VAN AL HET OVERTOLLIGE, UITGEGEVEN DOOR

H. N. VAN DER TÜÜK

BATAVIA

LANDSDRURRERIJ
1877



1



AAN DEN LEZER.

Bij de samenstelling van zijn woordenboek ging de heer von de Wall van 't denkbeeld

uit, dat men een taal kan leeren zonder eenige kennis van de spraakkunst te hebben.

Van daar een uitvoerigheid, die zijn werk zoo lijvig maakte, dat het gebruik er van den

leerling moest afschrikken, ^t Eerste, door hem zelf voor de uitgave gereed gemaakte

deel, bevattende de woorden, met een klinker aanvangende, beslaat 877 bladzijden. Het is

in 1872 op "'s Lands-Drukkerij uitgegeven, en zal den koopers van deze heruitgave, voor

zoover de voorraad strekt, ten geschenke gegeven worden. Deze vrijgevigheid der Regeering

ontslaat mij van ^t schrijven eener lange voorrede. In de bewerking van zijn werk, hier

den beoefenaar der Maleische taal aangeboden, beslaat dat zelfde deel slechts 176 bladzijden.

Die uitvoerigheid sproot geen zins voort uit een grondige, de geschiedenis van elk woord in

't licht stellende, terklaring, maar uit noodelooze herhalingen. Bij iedere wijze van ^ iing

herhaalt hij de beteekenis (1), en bij lederen meervoudigen vorm van een arabisch A^oord

wordt de beteekenis, bij 't enkelvoud reeds opgegeven, telkens in extenso herhaald. Zulk

een omslagtigheid moest een nadeeligen invloed op zijn werk uitoefenen, want zij belette

hem den geheelen schat van woorden te beheerschen, (2)

Een ander gebrek is de verkeerde plaatsing van samengestelde uit4rukkingen. (5)

Ongelukkiger wijze heb ik dit niet kunnen verhelpen, omdat mij de kopij bij gedeelten

werd toegezonden, zoodat ik niet konde weten, of de plaatsing verder op in 't Woorden-

boek juist was.

Ook zijne meer of min onwaarschijnlijke afleidingen uit het Sanskriet heb ik

(1) De naam van zeker gebak (opak) komt er drie maal in voor; z. ^\jf^), ^j) en CS^y *

(2) Van daar in zijn handschrift een en 't zelfde woord, naar mate van de bron, twee maal^ opgegeven ;

op de eene plSats vindt men 't foutive tënoek volgens Pijnappel, en op de andere tenoek. Zoo ook nam hij

Klinkert's tügil op, en tevens t eg il, dat hij aan de Aanteekeningen op de Vier Maleische vertellingen (bl.

XLVI) ontleende (vergelijk Padangsch Handelsblad van 20 September 1873). Ook bekende woorden zijn

overgeslagen; bv. >JL»).

(3) Boenga sambaii bv. zal niemand onder boe n ga maar onder sambau gaan zoeken.
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weggelaten. (4) Die ze verlangt te kennen kan ze allen in een der deelen vinden

van het Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde, door 't Bataviasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen uitgegeven.

Men zal zien, dat ik alleen dat heh weg gelaten, wat, naar mijn inzien, overtollig was. (5)

De talrijke door v. d. W. opgegeven arahische AVoorden heb ik allen behouden, niet^

omdat ik geloof, dat zij gebezigd worden, maar omdat v. d. W. beweerde, dat vele

Maleijers van Rijouw Arabisch lezen en verstaan. Ik heb ze met klinkerteekenen van de

Jlaleische onderscheiden.

Met taalvergelijking heb ik mij niet willen ophouden, want v. d. W's. werk heeft

mij tijd genoeg gekost. (6) Ik heb echter, waar een woord aan een andere taal is

ontleend, voor zoo ver ik er in staat toe was, de herkomst opgegeven. Vooral bij 't Bataviasch

Maleisch was dit zeer noodzakelijk, daar de opgaven van Homan, die het ten onrechte

voor een tongval van ^t Soendasch hield (7), hier en daar wel toelichting vereischen.

Met 't bijvoegen van w^oorden ben ik zeer spaarzaam geweest, vooral omdat ik heb

willen doen uitkomen, dat 't Maleisch van Rijouw nog al afwijkt van de taal der Maleische

letterkunde, die, zooals men zien zal, door v. d. W. nagenoeg geheel verwaarloosd is. 't

Rijouwsch is wel is waar beter dan de taal van Singapoera, maaf moet, wul men

V. d. Ws, opgaven gelooven, toch ook onder 't geradbraak der vele chinezen, die zich te

Rijouw hebben nedergezet, geleden hebben. (8) Daarbij geeft v. d. W. woorden op, die

den beoefenaar van 't Maleisch op de gedachte moeten brengen, dat 't Rijouwsch ook eeniger

mate onder den invloed der brabbeltaal staat. (9)

(4) Onder andere die van c ma s uit hem a en ^^ e hara uit gauri^.

(5) Zoo ook verkeerd uitgesproken woorden. Waarom v. d. W. ze opnam begrijp ik niet; een ^ergerhjk

voorbeeld is a ring, in plaats van arèng, dat een Em^opecsche uitspraak is van 't javaansche aren. Dit

woord ontleende v. d. W. aan 't woordenboek van den bijbeherlalenden Leijdekker.

(6) Te recht heeft Pijnappel in de 2de uitgave van zijn Maleisch woordenboek alle taalvergelijking op zijde

gezet. In de eerste uitgave waren zeer vele fouten, vooral bij 't opgeven van Bataksche woorden. Zoo

wel Favre (Diclionaire Malais — Francais) als Malthes (Boeginecsch woordenboek) zijn er 't skigtoffer van

geworden; bij beiden vindt men 't omnogehjke ansosak in plaats van antjotjak {hagedis).

(7) Zie bi. 8 van zijne Bijdrage tot de kcmns van 't Bataviasch Maleisch (ZaltbommeJ, J. Noman &

Zoon, 1867).

(8) Onder andere is de spelling adapon, inilah en i toepon ongehoord, en geheel in strijd met die

der Maleische handschriften.
^

*

(9) Onder orang geeft hij orang o e la n op als de llijouwsche benaming van de bekende aapsoort van

dien naam. De Maleijers verstaan onder dat woord „een wilde" en passen het zelfs op de Balaks toe, terwijl

zij 't dier mawas (op Borneo: majas) plegen Ie noemen, hi zijn Vormveranderingen der Mal. taal vindt

men bintji, dat hij in zijn Woordenboek te recht in benlji heeft veranderd (vgl. ook onder djinak).



vir

Dit zij genoeg ter rechtvaardiging van de wijze, waarop ik v. d. W's. werk heb

moeten bekorten (10). •

De grootste verdienste van zijn Woordenboek is "'t aantal tot dus ver onbekende woor-

den, en de nauwkeurige uiteenzetting der beteekenissen. Zoo lang 't Maleisch beoefend

wordt, zal men aan von de Wall met dankbaarheid moeten denken.

Aan 't slot van 't gehecle werk zal ik een lijst geven van eenige, te laat door mij

opgemerkte, misslagen.

(10) Zijn Iransscripüe heb ik nagenoeg onaangeroerd gelalen, want. daar ik nimmer Ie Rijouw geweest

ben, konde ik niet weten, in hoe verre zij juist is. Pijnappel's is beter, maar ook hij maakt zich schuldig aan

onbegrijpehjke transscripties; bv. pakeian (^^.lö) en diergeUjke.

BOELÈLÈNG, 28^^^ April 1877.

II. N. VAN DF.R TUUK.
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ÜEKÖETIIGEI

TOORKOMENDB IN HET

IALEISCH-B[EDERLA]JDSOH WOORDMBOEK.

Abd. bet. : Abdollah van Singa- car. bet. : caret (ontbreekt).

poera. D. » Dankaerts.

Abd. sch. wdb. n Abdollah's schetswoor- D. en W. n Dankaerts en Willens.

denboek.
daj. » dajaksch.

amb» » amboneesch.
H. )) Homan.

B. » Batten, djoeroe basa Ba-

tawi.

H. Bog. » catalogus plantarum

quae in horto botanico

bal )) balineesch.
Bogorensi coluntur.

bant. )) bantamsch.
Had. Hal). ,) Hidajatoe'lhabïbi.

bat. ?) bataksch.
H. I. » Hadji Ibrahïm (Riouw).

béng. n bengaalsch.
H. T. » Hang Töêwah.

benk. » benkoelensch.
L J. » Isma Jatim.

bis. n bisaja'sch.

Isk. » Iskander.
bot. wdb. » botanisch woordenboek.

Jz. )> Jansz.
br. » Broenai, broenaisch.

Br. K. » de Bruijn Kops, schets
K. T. >} Kin Tébcêhan.

van de Rijouw-Lingga Keasb. ,ï Keasberry.

Archipel. koet. « koetaisch.

boeg. » boegineesch. K. )) Klinkert.

c. 1) Crawfurd , dictionary kw. » kawi.

of the malay language. L. 1) Leidekker mscr.
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L. bew. bet. : Leidekker, bewerkt R. A. bet. : Radja Ali (Riouw).

door Lenting en Schaap, ri. » riouwsch.

fragm. v. ) — 3

.

Rph. » Rumphiiis.

lamp. » lampoengscb. R. s. D. )) Rigg, soendaDicUonary.

Lin. w Linaaeiis. S. » Cohen Stiiarl.

1. 1. » loco laudato. sas. » sasaksch (op Lombok).

M. » Marsden Sir. )) Siratoe'lmoestakïm.

mak. n makassaarsch. skr. » sanskrit.

malab. » malabaarsch. S, mal. » Sadjarah (Sjadjarah)

malak. n malaka'sch. malajoe.

M. Br. » maleische brieven. smsl. >' samenstelling.

men. » menangkabau^sch (of N.) smtr. » samentrekking.

Miq. )) Miquel. soek. » soekadana'sch.

mol. w moluksch. S. R. » S^rï Rama.

mong. » mongoolsch. s. s. n Soelalatoe issalatïn.

N. » Nix, west-sumatra*sch S. V. » sub voce.

maleisch (of men.). S. V. V. )) sit venia verbo.

Niem. » Niemann. Tamil. fi Tamilsch,

nom. pr. v. » eigennaam van mannen. T. » H. N. van der Tuuk.

nom. pr. f. )> eigennaam van vrouwen. tini. )) timoreescli.

Oemd. n >Oemdatoe 'Imoestakïm. Tj. » Tjékel.

P. -» Pijnappel. tr. » tmnsitief.

P§L Abd. » Pelajaran Abdollah. Irang.
\

» trangganoesch.

P^l. » p^lembangscb. Ts. n Tsïratoe 'Imoestakïm.

R. » P. P. Roorda van Eij- V. H. » van Hoëvell, Didasari.

singa mscr. vr. dial. j) vreemd dialect.

-iG*^<:!b<;4p<!^i^—



/Ipt

^éf -1^^





MALETSCH-NEDERLANDSCH

WOORDENBOEK

^)

) de letter alif, Ie. letter van het ara-

biseli en maleisch alphabet. Zij is, op

zich zelve, Je zuivere onbelemmerde uit-

ademing der lucht^ sterk genoeg, om door

de spraakorganen tot klanken gewijzigd te

worden. Als getalletter heeft zij de waarde

van 1 (z. abdjad). In geschriften van

godsdienstigen aard is ) eene schriftver-

korting van alifoehoe, zij7i vriend; ein-

delijk beteekent zij ook het Ie jaar van den

moeh. achtjarigen cyklus. (z. a h dj a z da-

böêda).

) i, suffix, dienende ter vorming van zekere

transitieve verba. — een bijvorm van de

praepos. di. — [T].

s

>

J))
en jT ar., familie; geslacht; dynastie.

•^ L-J) I. aba, gloeien; het heet hebben.— [G.].

Il, aba-;^, batav., lietjav. abah-abah^

a b a h h a n , tuig ; huisraad : materialen ;

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL L

bouwstoffen; gereedschappen, — [B]. — z.

abah-2.

L j\ I. aboe of habde, asch; voorts zelden : stof

(z. deböê); (jèlar a. of tedoeng^ a., naam

van eene zeer vergiftige slang.

II. van twee tjongkak-spelers die welke

bij het eerste spel zooveel pitjes verloren

heeft, dat hij bij hel tweede spel niet al

zijne kuiltjes kan vullen.

III., aboe-3, naam van een' visch— [L].

L S\ I. ab, bus, gew. van tin, met een deksel,

dal over de geheele bus heen gaat (dus

twee ineen sluitende holle cylinders), die-

nende voornamelijk ter berging van geprae-

pareerd opium. .

II. (mal. aba), ar., vader; zie ook^j). In

onmiddellijk verband met een genit, ge-

bruikt men ^) bv. ^^ ^:) vader van AU;

üU^l ^) vader des levens d. i. de tegen.

De plur. U) en UT, voorvaderen. De du-



\j) ^\^>^)

al. (jU>t en ^J^y, de twee ouders. Een mal.

verb. is abah; mengAbakeii , met aba 6e-

handelen, d. i.: mei of van iemand spre

kende, hem aba noemen.

V>V(vulg- wijz. van abar) meiig^aba, van

al wat in beweging of aan 't werk is,

zoo als l)v. een vaartuig, roeiriemen enz.

vati vaart of snelheid doen verminderen ; in

zijne vaart of snelheid heiemmeren, zoo als

bv. bet tuig van een stoomschip doet.

V>) en UT plur. van <^) II.

V>) ar., het afkeerig van iels zijn: het wei-

geren ; het niet gehoorzamen ; — ongehoor-

zaamheid; weigering: halsstarrigheid,

^V> ) plur. van t3of.

iV>) en .U f plur. van^.

t5 iO) plur. van ^*^K

ASb yo) (ïïial. ibaribah) plur. van
f^^y,l'

..^'^

3oV plur., van Jb.^/
ys

/ij4vüU) plur. van ^/>^].

/.tO) en ^)^f dual. van L-^f II.

i^^^s^v^^V) ) plur. van e^ .

•H^ L*>A3i I abat, w. sum., adv. ter versterking,

toch — veelal = CiU m a k a. — (N.)

-K-^j;^) abet, batav. (uit \ bal.. T.), ==

roman, uiterlijk: voorkoenen: ab^l-

nja kaja sianoe hij lijkent op N. N: bisa

m^ngabct = b «betingka, zich goed we-

ten voor te doen, in de kleéren bv.; zich

een heel air weten te geven, — [H].

^ \j;^>) batav,, — m^ngeb^t — proet me-

ng^bet, pijn in den buik hebhen, niet

in den geheelen buik, maar op ééne bepaalde

plaats, die vooral pijnlijk wordt als men

er aan komt; bisoel mengebut, (bal.

k^b^t-kebet, T.) steken vaneen gezwel, dat

op het punt staat van door te breken.— [H].

y c

)lXo ) tir., het beginnen; het aanvangen: be-

gin; aanvang; ^TjöjÏ) <

—

?^, partikel

van aanvang, d. i. eene part., waarmede

een nieuwe zin begint.

y os

JC^ ) ar., dier zonder of met korten staart:

verminkte,

y c5

(J(Si^) en dc^^) ar., het abdjad, een naam,

gevormd van de 4 eerste letters van

het oude ar. alphabet, welks 22 eerste let-

ters het hebreeuwsche alphabet uitmaken,

en beteekenende dat oude alphabet zelven

en de wijze van de getallen van 1 tot 1000

uit te drukken door middel van de 28

letters daarvan, waarvan ieder een bijzon-



r^^ ^^ój]

(Ier getal beleekent. De volgorde en gefal-

waarde der letters is:

o ooo oooo oooo o
- OiOO t>- -.Otf

Bij het samenstellen van die lettergetallen

begint men met het hoogste getal en gaat

naar de linkerhand naar de laagte^ zoodat

men hv. 1860 schrijft ^j^^i. Ook bezigt

men ze tot chronogrammen; bv. charab,

verivoesfing, beleekent de verwoesting van

Halah (Aleppo) , door Tamerlan, in .het jaar

der hidjrah 805, als zijnde ^ 600 -f- ,

200 + ) l + u->^ = 805. Wijders dienen

zij ook tot geheimzinnige berekeningen, In

eene meer algemeene beteekenis is J^t

ook ieder alphabet, waarvoor men echter

liever b ^t of U* b u-alï gebruikt; d^ng-

ngan bilangan a,^ volgens de berekening

van het abdjad; dengngan pQngatöêran a.,

alphabetisch.

s

C\>) ar., plur. J^f en jGT abad^ zaak diB

een begin maar geen einde heeft; voortdu-

rend bestaan inde toekomst; van daar ook:

eeuw (onbepaald), waarin wij leven, tvaarvan

men wel een begin kan aannemen, maar het

einde niet bepalen (Zeitalter); maka pada

abad ïni, m dezen onzen tijd, nu; ^iooï ) Joï

tn eeuwigheid; voor eeuwig.

!> CS

5^^

II. plur. van JjJü .

/ COo ) ecuwig in de toekomst.

j^^\ I. plur. van Jjo.

w ys

A^lJsyS (mal. abailïjah) fem. van het voor-
••

gaande. — Voorts: eeuwigheid.

) abar zie GT.^
^ ) (en haboer), wijz. van hamboer?

^

meiig^aboer, verkwisten; aböëraii, ver-

kwisting: orang a., iemand van verkwisting;

pen^^aboer, wiens gewoonte het is te ver-

kwisten; verkwister.

)
plur. van j^-'

y c

) ^) ar., het vrijstellen; het kwijtschelden:

vrijstelling : kwijtschelding.

/ CS

) w> ) plur. vaa ^^

ur. van
f-

ur. van öj-'.'

>^)j_^V fi^r^X
en i^fc^j] ar., plur.

^
alp), /*^^r?' ^}^) ^^ ö^y^y Abraham.

^^^ ^ n\ (mal abridjah) plur. van ^j}.

y CS

yD yjS ar., plur. ^^ boers (mal boe-

roe?), melaatsch. In 't mal. ook

nog: melaatschheid,

r



Üj>)

/ os

C^^ w^) ar. moskovisch glas; vrouweglas;

mariaglas.

/ c

) abas, verk van ^^Ur.

j

(h^) Sboes en liaboes, onderdeel eener

munt, onverschillig welke; pasmunt;

breuk (aritlmi.); ook wel, bij berekeningen:

imaginair tiende gedeelte eener tïmah of

kepeng, waarvan 10= 1 doewït—Een

tiende gedeelte eener aboes eindelijk heet

^ntah-2.

\m^) plur. vanyio.

\ww2>) plur. ym jM.

/ j U2) ) plur. van JLj .

^^jj2>) plur. van
Jjj .

. %Cw^) plur. van ijos^^,

tXx>) adjv. eompar. 'en superi, van Ss^ .

ib ) I. abang' (gemeenzaam bij 't aanspreken

ook bang*), oudste broeder of zuster;

wordt ook gebruikt jegens oudere verwan-

ten van denzelfden graad, als zij zoo oud

zijn als, ot ouder dan iemands oudste broe-

der of zuster; jegens den oudere, of als

oudere beschouwden van twee ef^htgenoo-

ten; jegens oudere vrienden en ook, als

titel van beleefdheid, jegens onbekenden;

staande in dit laatste opzicht gelijk met

^S5=óh meng-abang'ken, met abang bejege-

nen, met of van iemand sprekende, hem

abang 7ioemen,

II. (jav.), rood, zelden anders dan in

belerang J., zwavel — arsenicum.

III. naam van een' wilden boom. — [C.j.

IV. abang^an, batav., een pijp waardoor

men water afleidt (Sund.); goot op een dak

om 't regenwater afteleiden, en meestal van

pinanghout vervaardigd,— [T,].

•^ i-^ ) aboeng', naam van een' volkstam in

U-
de Lampongs.

X- iL^V abong-S, batav., wel, wel! fameus!

wat een bluf?!.— [B,].

C Cb) I. aboek of haboek, meelachtige zelf-

standigheid; stof, zoo als bv. in graan
;

molm; overdrachtelijk: goederen; geld; a.

g^ rga dj i , zaagmeel,

II. batav. (uit 't bal. aboeg, T.) —
Koewé aboek, een gebak van ketan enz,;

-[H.].

^t Q^) al>oek, men., hoofdhaar (bat. oboek

of boek).— [T.].

.

]
Vib ) plur. van jL .



J

^c5

ib ) phir. van iŷu.

/c^

Q> ) plur. van ^Xj .

A^ ) abIoer(==lada pahit), naam van een'

heester, welks wortels en bladeren in

de geneeskunde gebruikt worden.

i éA> ) ablöêr, verb. van .^b.

ê^^JO ) pers., de lünderpokken, — z. toeni-
^ _

boh; a. \)^riuggi, de spaanschepokken.

o

f x^^vsA-> ) ar., plur. ^^bf, naam van

den duivel, den rebelschen boo-

zen geest, die weigerde Adam te aanbidden,

toen God hem dit gelastte. In 't mal. ook

nog: hooze geest,

•X- v^^ ) ebam, z. bam.

/.o ) aboeii, men., = boen (T.).

c

..O ) (mal. ibiioe), ar., plur. U4) en ^^y^^,

zoon. De alif valt weg. wanneer in

o

eene en dezelfde zinsnede het woord j)

wordt voorafgegaan door het nom. pr. van

den zoon in denzellden casus, en gevolgd

door dat van den vader of de moeder, in den

genit.; bv. >^|;^] ^ ^\ Zaid^ Ibrahim'

s

zoon, Eene gew. verkorting in de dage-

lijksche taal is bin; yo gewijz. plur.;

bv. ^^x«cs- yj de zoenen (het vêlk) van

Himjar, de Himjarieten; ^^ gewijz. plur..

Uü)

l)v. ajT ^^ de zoonen {afstammelingen)

van Adam, d. i. de menschen; Jj>)t^] ^o

de zoonen (afstammelingen) van Israël,

Israëlieten,

\jo ) plur. van ^),

-x- \VXJo ) z. bentara.

•)f / nmJo ) abinoes, naam van een' visch,

een dorado. — [L. bew.].

r jwsi 4.VO ) en (^y^^) ar., ebbenhout,

Lli;v-/Jo ) plur. van Do.

<X^»Jb ) (ttial. abnijah). plur. van iL.

5)5

A> ) zie u-jf II. Dient ook tot het vormen van

nom. pr. v., bv.yó^f of Jo^), naam van

den schoonvader (vader van <kAjU:) en eersten

opvolger van Moehammad; andere voorbeel-

den zijn joaaw ^a)
, ^^^^^^ y) , ^^uJf ^^ enz.

/c^

L J i^ ^i plur. van c-?G bab.

W^) plur. van Jy.

/.j) 4«>) en ^Gf dual. van *^ï.

^•o 4»j) oeboeban, zie oeboehan.

A«^ 4^) (mal. abwibah) plur. van ujU.



t3 4_i J plur. van jo),

yj^) plur. van^A^.

\ c->) p'uf- van jb.

^ r\ ^y ï- aboewaii, m^ vollediy stel van

!>l

iets.

Uy portion; lol; inslalment,— [{^.],

^/*jJ&4^) oebcèhaii, blaasbalg, — [C.];

denkelijk fout in pi. v. 't jav.

oeboeban. [T.].

{^^^Ji ) aboewï — oorspr, ? — , chimesch

hoofd van eene plaats of getvcsl.

w y^S

/ Cj^.) (^^^^- abawi), ar., vaderlijk

iKji) I. abali richting, inz. van iels dat zich

voort beweegt, bv. van een leger op

marsch; meiigabali, eene richting geven aan

iets enz, — z. hala.

II. (in de zamenleving met ar.), verb. van b)

III. abah-S, z. aba-2.

-^^-^

^<Aj> ) (n^al- oebahliah), en i^^j (mal. oeb-

hah), ar., heerlijkheid; pracht; luister;

glans; schoonheid] geluk,

/ --J ) (mal. abl), RW, weigerend, gering achtend,

verachtend; mens^abiken, weigeren; gering

achten; verachten; omhd^L diabïkennja, de

golven verachten zij: m a k fj p ^ rmi h t a a n k o e

diabïk^nnjgi, mijn verzoek weigerde hij.

HJOo) plur. van ei^jo.LIJ

/ y c5

van c:^jüUUU^) plur.

<^/0) abibah, verb. van ixu^ .

« •• • •«

5

cAa-^ ) ar., 6ewu;/(/ m de toekomst, In 't mal

ook nog: Ae/ eeuwige enz,

/jCX>0) abidin verb. van ^.*>^Oj.

/ c^

%^U«>)j plur. (^A^, wit; helder, ^^aIiT ^Cj

rfe heldere dagen, d. z. de 12e, 13e,

14e en JSe, of ook de -3e, 14e en 15e

der maan.

, jsA> ) abil , verb. van JajU .

/jv.-|wO) abalmana, opening van het lichaam,

die men, als het mogelijk is, bedekt

{de geslachtsdeelen en de anus.).

/ os

U^o) plur. van ^^jj^.

^ O ) ata, w. sum., c/o padikorrels, die zich

lusschen de rijst bevinden,— [N.].— lees :

alah en vgl. antah [T.].

i
** jV ata-S — skr. atha, — adv., lang-

zamerhand; van lieverlede; ten lange

laastte; eindelijk — z Ja^ en anta.

,0) oetara— skr. oe t tara—, stoorden, noor-

denwind; oe. t^ppat, het rechte noorden;

oc. barat laoet, noord— noordwesten; oe.

tïmof laoet, noord — noordoosten; oe. d i

kanan djaroem pandjang^ noord ten wes-

j



*un

len; oe. di kanan djaroem pandak, noord

half west; oe. di kïri djaroem pandjang,

7iQord ten oosten; oe. d i kïri djaroem

pa n dak, yioord half oost,

^Vj) en Ji) oetama — skr. oettama —
uitmunlendst; aanzienlijkst; eerst; best;

voorlreffelij/cst; grootst; hoogst; adv. uit-

muntendst ; best ; hoogste graad van uifmun-

tcndheid enz; oe. dari pada SQgala p^k^r-

djaan, het voortreffelijkste van alle werken;

emas oe., het beste, d. i. zuiver goud.

^ #o) atawa, halav. (uil 't jav., T.) o/l —
[B.]. — z. alau

^£b^o) (mal. atawihah) plur. van ^.

^^w) pllll^ van aSj, ,

(^^xö) atob, z. atoep [T.].

/o

K )\>ö) ar., het verzwakken; het krachteloos

maken; — verzwakking.

y<jy

cVaV) plur. van öjJ.

^ vu

f\V ^^r-i^s) ar., het vereenigd zijn; — ver-

eeniging; eendracht.

ó ) atar z. J^ .

o) I. iltoer, rangschikking; orde; volgor-

de; meiig'iïtoer, rangschikken; scharen;

opzetten een spel; regelen; in orde brengen;

beredderen; voordragen {voordracht doen);

atcèran, rangschikking; scharing; opzetting;

regeling; bereddering; voordraging; voor-

dracht; wat gerangschikt enz. is; beratoeff

adv.: in rangschikking enz.; de een na den

ander.

II. batav. (uit 't jav. of bal, T.), is ook:

aanbieden; overzenden; atöèran, ook: getui-

genis; verklaring. — [B.].

c\> o) (»iial. atribali) plur. van <^)y .

-^

u^V ) atas, hel boven; bovenste; boveneinde;

adv., boven en behalve; praep., op;

over. In 1 nederl. moet bet soms anders

vertaald worden, zoo als: ter verantwoor-

ding van; ten laste van; naarvolgens;

welke beteekenissen aan het ar. Jlc

ontleend zijn; a. goênoeng, het boven {de

bovenvlakte) van een' berg; atasnja dan

bawahnjcT, het bovenste en onderste gedeelte

daarvan; ^^L>^ dijatas — smtr van het

minder gebr. ^j^ï)^ (di-atas); dijatas

awan, boven de wolken; dijatas göênoeng,

op den berg; dijatas angin, boven *s

winds; boven den westewind, gerekend van

het mal. schiereiland en Sumatra; k^atas;

naar boven; dari atas, van boven; a.

hamba, op mij, d. i. ter mijner verant-

woording; a. lïga perkara, naarvolgens

drie gevallen; in drie hoofdstukken; aj^r
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ïtoe t^rbahagi a. ^mpat bahagi, hel wa-

ter wordt verdeeld in vier soorten; di, bahwa,

•» op voorwaarde, dal; mengatas 9 naar boven

streven; zich boven anderen verheffen; mer^'-

atasken, verhoogen; verheffen, inz. boven

anderen; ^\j) (j^)v^ van weerskanten;

dispuieerende zijn; atas- mengatas, zich

boven elkander verheffen; boven elkander

opgestapeld zijn; terfttas, adj., hooger; hoogst.

LfJ^wLw^j l>ers., vurig; gloeiend.

/
/ w

C„^v.A^}-J ) ar.:» het beschreven zijn; beschrij-

yy .

vmg,

y \»y

> ) en Jl*^) ar., het aankomen; het

bereiken; het vereenigd zijn; het

verbonden zijn; het samenhangen; het aan-

grenzend zijn; — verbinding; verband; sa-

menhang ; aangrenzing,

ii ) I.^ meiig'atoeiig:, vaneen yXhiA^iY fladderen

— ; wankelmoedig zijn; wankelen, wei-

felen; besluiteloos zijn; in onzekerheid

verkeeren,

IL, üëdang a., steurkrabben. — [L. bew.].

y w

C, 'j udJ^ ) ar., hel overeenstemmen; het van

hetzelfde gevoelen zijn; — overeen-

stemming; eenstemmigheid; harmonie; een-

dracht; inschikkelijkheid,

L^ 03 ) atap, dek; dekking [voor een dak];

dak; m^ngatap, van een dak voorzien;

dekken; a. papan (= het minder gbr.

sirap), planken dekking; houten dakpan,;

a. batoe, steenen dekking (lei of gebrande

aarde.); a. batoe sïsik t^uggïling,/)awwe/i

dekking als de schubben van den miereneter.

H- L ib ) Moepi oprispen; boeren.— [R.];een

verkeerd gehoord jav. a tob (T.).

y os

O.A> ) plulur. van
U5^-

/

J^-3 ) I. atal, naam van een' boom, welks

gom in de geneeskunde gebruikt wordt.

II. (jav.) = artal. [T.].

^ f M*v\J> ) atlas en aiitelas, balav. , sa-

tijn. - [H.].

w^ ) zie ^U) .

U^) (uit 't jav. of skr.) atma, zielvaneen

doode, die naar H volksgeloof in anderen

kan varen, [T.].

^/o)Stoen, naam van een' boom —
atanus (L.).

4j ) atau — srk. athawa — conj,. of;

hitam a. pcteh, zwart of wit; a.

hitam a. pöêfeh, óf zwart of wit; adakah

a. tij adakah? is hel er, of is het er niet.

) ) ato, zelden Stok, verk. van jj)j.

/jtjJêi ) itcêpöii — smtr. van i toe en

pon — adv., en dal wel; en wel;

zelfs; i. d^ngugan sjart, en dat wel onder



voorwaarde. Dit is niet te verwarren met

ïtoe, staande in een onmiddellijk verband

met een subst. en gevolgd door pon, dat

dan ook beter ^^y ojJ geschreven wordt,

bv.: maka örang ïtoe pon berdirilah,

en die lieden stonden op,

.*5 aS ) smtr. van ïtoe en akan — en wat

dat betreft.

4X>) atali, z. ^\j].

/v^v.>o ) plur. van ^aS\

ïjV^ ) plur. van ^.

iXrSiXO) verb. van tojt^^.
' ^

i O )
plur. vanyt; ^Ij L!)^ de gedenkteehenen

der oudheid; de gezegden en hande-

lingen van Moehammad,

y c

L ** J Lö ) het vaststellen; het bevestigen; het

bekrachtigen; — vaststelling; beves-

tiging; bekrachtiging.

ö )j plur. .UT, teeken; gedenkteeken; merk-

teeken; spoor.

)
Vib ) plur. van JJu .

yu^ )
plur. van -«o .

^Lfj ) I. plur. van ^ .

/^s

cr ĵW»ur. van ^.
y CS

dtx^ ) (mal. atzminah) plur. van ^ .

/
c

f.XXi) ar., plur. ^^^U twee; Jj^) J^xi)

telkens twee; twee aan twee.

yo

II. plur. van ^,

^VaJo ) fem. van jS^).

/ -aS ) (mal- itziii) en ^yï (mal. tzaiiawi),

ar., /0^ /wee betrekking hebbend,

oyo

^I^aJo ) itznaiiii (itznain), genit, en ace.

/ ^van ^\\ ^^7' r-^*.'
^^ tweede dag

der week; maandag \ hari itznain, of alleen

Mtznain, mal, het voorgaande; malam

itznain, de nacht van zondag op maandag.

y c5

L j > Aj5
) plur. van ^y^ .

L J A /n \ en 4->^') plur. van s->ƒ .

) I. meng^adji, leeren lezen, hardop en half

^ zingende {in gesproken zang), van gods-

dienstige boeken, inz. den koran; (vgl. III, T.);

leeren, inz. de godsdienst; school gaan; op

school liggen; studeeren; van men^adji hebhen

de mal. een' kadji gevormd, met de bet.: iets

grondig leeren.

IL (kw. hadji, T.)— in hik. en poëzie—,

vorst; böëroeng a., in poëzie, naam van

een' fabelachtigen vogel; nieiigadjiken , m^et

a dj i bejegenen, met of van iemand spre-
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kende, hem adji noemen. — Mji'2>^ raads-

lieden; ministers, — [C.].

III. (jav., T.) geheime tooverformulieren.

- [t^-j.

IV. jav,, prijs; waarde, — [C.].

y

^ ^Vrsste. ) en ^l^) (mal. idjabah), hel ver-

hooren (gimsHg aanhooren); hel

toestemmen;— verhooring; toestemming.

A^V ^^ \ zie »-7^^»f-K

y

en jjjü-t (mal. idjadah), het rijke-

lijk geven, het doen voortbrengen of

zeggen van iets goeds, voortrefjelijks; —
voortbrenging van iets goeds, vocrtreffelijks,

y y

ïS\j^ zie jU.).
* s

y y s

g iV.fi^), S;U^]enï^Uw> ("mal adjarali enz.),

belooning; loon; arbeidsloon; dien st-

bodeloon; huurloon; huurgeld; huurprijs.

ï\\jiJ\ (mal. idjazah), het geven van verlof;
' CjcXt^) plur. van ^io..

het veroorloven; het geven van verlof

tot onderwijs; — verlof; verlof lot onderwijs;

diploma, waarbij dat verlof verleend wordt.

v

\s^JS ^^'> zwarte pruim.

^üsnAOV:^) (mal. idjasijah), soep van zwarte

y

y ^
pruimen.

. jV^Sk. ) plur. van J^f; J[^¥) fata extrema,

fiet sterfuur.

s^S:JS z. J^^,^

y y}

K- /-j-IÖvJi^) adjahaii, div., naam vaneen'

eetbaren zoulwater-visch. — z.

djahan.

y o

iVjOjfc.) ar, het tot iels dwingen; — dwang.

y o s i

\Vj^f^^ \ plur. van jla^.

Ka^^I plur. van J^la-.

<3vi2Jo:^) hel strijden: hel arbeiden; hel zich

inspannen; hel zich beijveren; het

zich moeite geven; het sludeeren; het streven;

— vlijt; ijver; naarstigheid; studie; streven;

uitlegging der godsdienstige leerstellingen;

juridische autoriteit; In 't mal. ook nog:

bedoeling.

y o s

óSü^:^ plur. van Jes-.

y c s

C
^^^), nien^adjar, leeren, helzij iemand

in ^t algemeen, zonder 2e obj., of

iets aan iemand, als 2e obj., dir. of in-

dir. ; onderwijzen; onderrichten; vermanen;

bestraffen; beradjar, en meer gebr., be-

ladjar (j^^/, kan alleen onverstand ge-

bruiken), leerende zijn in 't algemeen, zon-

der dir. obj.; moetende echter als zoodanig

gedacht worden al wat voor iemand noo-
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dig geoordeeld wordt te lecrerr, onderwijs

ontvangen, in de leer zijn; geleerd worden; ke-

ras adjarnja, zijn heren is slreng; deras

a dj a r nj a, zijn leeren is snel', m ^ng a dj a r

ka nak- 2, kinderen leeren; m eng a dj a r

])el)Qrapa iUiioe kepada sQÖrang, ver-

scheiden wetenschappen aan iemand leeren;

niengadjar seorang beberapa ilmoe,

iemand verscheiden wetenschappen leeren;

hamba b^ladjar menoèlis, ik leer schrij-

ven; dalam ïja beradjar anaknja, terwijl

hij zijn kind leerende was. bera dj a r (be-

li! dj a r) pada imam, hij den imam leerende

zijn; bdak ïtoe djika diadjar, indien

diejongen geleerd wordt; i lm o e j a ng d i a dj a r

böedak-2 disitoe, ja-Iloe, de wetenschap-

pen, die de kinderen daar leeren^ zijn;

tijada l^radjar böêdak ïtoe, die jongen is

niet te leeren; tijada teradjar ilmoe ïtoe

ölehnja, die wetenschap wordt niet door hem

geleerd, die wetenschap kan (kon) niet door

hem geleerd worden; kcërang adjar onbe-

schoft; onbeleefd, diadjarkennja soewa-

toe ilmoe kepada anaknja, hij leerde eene

wetenschap aan zijn zoon; a dj a r k ^ n 1 a h a k o e

(k^padakoe, akan dakoe) terbang, leer

mij vliegen; tijada teradjarken, dat kan

niet geleerd worden; m^ngadjari, iemand

leeren in 't algemeen; onderwijzen; onder-

richten; vermanen; bestraffen — ; voorts:

leeren aan iemand, onderwijzen of onderrich-

ten iemand; adjari hamba apalah, leer

mij (och; engkau tijada teradjari, gij

zijt niet ie leeren; mengadjari seorang

b^b^rapa ilmoe, iemand in verscheiden

wetenschappen onderwijzen; adjaraii, wie

onderwezen is; wat geleerd is aan iemand;

les, die gegeven is: wat iemand geleerd

heeft; les, die ontvangen is; anak sa-

haja adjaran imam anoe^ mijn zoon

is het leersel van den imam N. N., d.

i.: heeft van den iman N. N. les ont-

vangen, apa dj(ga adjaran kau? wat

is toch eigenlijk het door u geleerde F d.

i.: wat hebl gij toch eigenlijk geleerd?

itüêlah édjaran imam anoc, dat is het

leersel [de leer) van den imam N. N., d.

i.: dat heeft de imam N. N. geleerd; per-

adjar en peladjar wie geleerd enz. wordt;

leerling; pengadjar, wie leert enz.; leeraar;

onderwijzer; peradjaraii, leer; peladjaran,

tijd dat iemand onderwijs geniet; leerjaren;

schooljaren; peiignidjaran, school.

II. (kw. adjar, T.) Mi^v-'Z^ godvruchtige;

heilige; priester; eremiet; kluizenaar.

-X- ^C^ ) I- adjoer, jav., sterken; versterken;

aanmoedigen. — [L. bew.].

II. bedriegen, inz. zich zelven. — [R.].

o
J^;:^) plur. van ^^.

/ o ^

\ J^ pl

U*^lf^.
ur. van LTf^'



y c s

5 ^£^1 (mal. oedjrah), belooumg: loon;

12 jM

Awtir; r^w/e.

y Q s

)yiw) plur. van^^.

^ y- cut > o^

/ jg>^^^^) adjis, verb. van^^^ljju:.

öUmJ:^) plur. van cJ^a..

y Q s

^Ug^) plur. van ^^..

•^ i.^^) adjoeiig', sehikken; rangschikken; in

slagorde stellen; (inz. van olifanten):

lol den aanval gereed maken, — [L. bev^.].

^ir^i,) z. cljoeng.

J^^JJJ^)? mengadjak, aanmoedigen; aanspo-

ren; dringen; drijven; opwekken;

uitnoodigen; verzoeken, om iels ie doen,

l Q^s^ \ . men^adjok, nabootsen iemands ge-

baren, woorden of levenswijs, inz.

om hem te bespotten; nadpen; napraten;

nabauwen; bespotten of belachelijk maken

door dat nabootsen,

, V^^ 1' plur. JU^T, lijdruimte; vastgestelde

tijd; tijd, waarop eene schuld moet

betaald worden; J^U)^ in 't mal. ook

zonder art.: adjal, de vastgestelde tijd van

overlijden; hel vooruit bepaald levenseinde;

de dood; JU-Ï), het sterfuur.

^\ jA^s^ \ plur. van jJiav.
^

cSLajn^^ ) (mal. adjillah) plur. van JJl:^. .

c s

/ ^Ar^) compar., superi, compar. en superi,

absol. van ^a^; dalil jang a. een

zeer duidelijk, d. i. een overtuigend bewijs.

y os
pV ^^ ) plur. van ^^ .

CUé^JÜ^bfc») ar., het verzamelen van iets dat

^ verstrooid is ; het tot vriend maken;

het toestemmen; het zich met iemand omtrent

iets verstaan; het van dezelfde meening zijn;

het overeenstemmen; — verzameling; toe-

stemmmg; overeenstemming; van gevoelen in

zaken rakende den godsdienst;— overeenstem-

ming of overeenstemmende uitspraak, inz.

der moeh. geleerden omtrent geloof of leer

stellingen. (Zoodanige uitspraken uit den

tijd der drie eerste kaliefen worden door

de Schiieten verworpen).

Jv ^^ 1 ar , het optellen; het tot eene som

brengen;— redevoering, op verschil-

lende voorwerpen toepasselijk, of eene alge-

meene beieekenis hebbend; ->jjT JUc^-.^ eene

algemeene redevoering over den godsdienst,

y c s

^) ar., plur. tjysi.^) , al; geheel; totaal.

^^JM^ ) plur van het voorgaande.
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a^,) I. adjoeii van voorwerpen, die naar

een doel geworpen of gescholen wor-

den: hel verst van een doel vervuijderd^hw

van een mikpunt; geworpen of geschoten

voorwerp^ dat hel verst van een doel verwijderd

is, zoo als bv. een kogel, bij hetschijfscbieten;

een stuk geld, bij het gooien naar een

mikpunt; het verst verwijderd enz. zijn.

— z. tembek.

II. w. sum., in orde brengen; regelen. —

[N.].

^/j^iS^^) adjaii, men., drukken; persen [bij

ontlasting], — [T.]. — z. reddjan.

/ <j s

Vl^s^ 1 plur. van ^jla^.

\ )Va£^) I. plur. van

c

II. plur. van

.U^£^) plur van ^IV.

aUjiïw^ piur van ^^^J^.

^^aaT^) (mal. adjiiibah) plur. van s-^U^

/-.AAi^ ) (mal. adjiiabi), vreemd; uitheemsch;

vreemde enz.; vreemdeling.

..
z' c 5

AlS^X:^) (mal. adjiiiliah) plur. van ^\1L

^W:^) plur. van .U..

C^ •!) j/**^ 1 plur. van uJ^^^.

y o s

^ "^A^) (mal adjwibali), plur. van <^)y^.

y

— i>w) ailjoedja (en adjöèdjah, of zelden

^ djdja en djcèdjah), mengadjCBdja,

klappen; babbelen; kwaadspreken [over

iemand om hem te benadeelen] ; achterklap-

pen; klikken.

c^ï^:^) zie ^ys,)

c uw ^ S.

<^ j^rNj^s^ >. ^J^^J en iOj^^t verb. van

y o s

i-JJ^ja-j ,

(^.JjA^bto.) ar., plur. c-^j^s- , hol; ruim; van

een verbum: concaaf, d. i. lot de

middelste radicaal eene ^ of ^ hebbend;

concaaf verbum.

^ ..j 4^^) adjöëwaii, beter atjOèwan, schets;

vorm; model. — [L.].

2S j^s^ 1 plur. van ^^ .

s

w-AnJi^) ar., loon genietend; loon genietende;

bezoldigd arbeider; huurling.

^^), nieii^atjoe, dreigen, hetzij met een vinger

^^ of eenig wapen; doen, als of men wil

slaan, steken of houwen, tegen iemand pro-

beeren, of iets wil gelukken; tegen elkander

houden, ter vergelijking; iets tegen iets anders

houden, ter vergelijking:

^^^) atji, mogelijker wijs; wellicht; bij geval

^ [voor die lieleekenissen gebruikt men beter
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aiji-2]. Als een vraagwoord heeft hel de het.

van: zal hei zoo hel geval zijn F zal hel zoo

gebeuren? is hef goed zoo?: iiieiig^iitjïken , er

. in loeslemmen,' dal iels geheurl; doen ge-

beirren: lol voorwerp eener handeling maken

A rs^ \ I. atjara— skr. atjara— , kweslie

omlrenl gedrag enz,; kweslie in Ualg.:

pleidooi: rechlsgeding: zaak: *geld, dal de

bruidegom aan de ouders der bruid belaall

(z. antaran); hari a. de rechlsdag: nieng-

atjara, uilspraak doen: berlitjara, in proces

liggende zijn; nieiig-atjarakeii, lol eene

kweslie maken: in proces gooien; in rechlen

belrekken; nieng'atjöraï, iemand eene kweslie

enz. aandoen: in rechlen belrekken; peiig-

atjara, wie iels lot eene kweslie maakt enz,;

pleitbezorger', advocaat; procureur.

* II. staatsie: praalverlooning,— [R.].

^^ A'^N^ A atjaram en t|araiii, trouwring.

•^ AV.^fc.) atjawi — oorspr. malah. — , tim'

merman. — [R.].

^
^ i fX'"^ ^ atlawan , vorm; model; leest;

schets: bestek: patroon. — [R.].

— z. atjoe.

4<^i^>^^s^ \ atjitta — hind. c:..^) — ^eer

wille fijne rijst, — [L.].

j:^) atjar — pers. ,1=^1 atjar — al wal

in zuur ingemaakt is; zuur; a. ïkan,

visch in zuur: a. rampai, gemengd zuur

{mixed pickles), de zoogenaamde atjar

tjampoerado van Ratavia; ineno^atjarken,

lot atjar maken: in zuur inmaken.

*è^V dao(iii atjerang, halav., debla-

er

den van een zeker gewas.— [H.].

^ ;^^^^ \ I. atjaii^, hoodschapper. — [L.l.

II. w. sum., vertrouwde, die alles gadeslaat

en aan zijn heer bekendmaakt en daarom

ook: gevreesde; atjaiig-3, bij de hand zijn:,

van alle markten te huis zijn. — fN.].

^) (jav.), niengatjenö:, hatav., in erectie

komen van de mannelijke roede [T.].

i^v^) atjoeii^, verk. van katjoeng.

(^
Qrs^ > I. atjap, tot aan het boveneinde

in iets stekend, zoo als hv. een sloeps-

haak in den modder, een dolk tot aan

het gevest in het vleesch, een huis tot aan

den drempel in het water; mengatjapkeii,

tot aan het boveneinde in iets steken doen

(maken): tot aan het boveneinde in iets steken,

bv. een' dolk in het vleesch; tot aan hel

bovenst gedeelte onder water zetten, hv. een

huis tot aan den drempel.

II. (vgl. atjok, T.), veeL alleen in a.

kali, veel maal; dikwerf.

III, en patjap, met vurigheid achterna

hopen, zoo als een haan de hen— [L.].
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IV.? lo. t^latjappan= kebatjakkan=:

Ie slerk begoten of bewalerd, bv. van tuin-

gewassen; 2o. kantjap-penoeli ajer, rol

water, bv. van een glas. — [H.].

V. atjap-^, gezwind; meiigiltjap-ii^atjap-

ken, bespoedigen; versnellen.

^ i
^_ö^ \ of j^ï atjok (vgl. atjap II),

men., dikwijls. — [T.].

A^ i Q ^Vw \ atjik, men., moeder, — [ï.].

f^
), meng'atjoeni, heimelijk legen een'.

ander verbitteren, vertoornen: heimelijk

aanhitsen,

^ èfJ^^ii^ ^tjo, balav., onzin praten.— [B.].

c^tj^^) I. inen^atjata, iets in sehijn doen, om

later iets anders te doen.

II. w. sum., het overtreden van geboden.

- m-
<Xs::^ atjeh, naam van een rijk op de Noord-

westkust van Sumatra, gew., volgens

de eng. schrijfwijze, Acheen: a. ketjll, ook

pïdir, naam eener plaats in Atjeh.

X- c^j::^ ) atjih, soort van kleine boschbloed-

zuiger. — [M.]. — z. patjat.

-^ ^ r^ ^ atji, w. sum., benaming voor de

[N.].zoons van voorname lieden

öVsita.) plur. van o^f.

y s

jj
\jNj,) plur. van^

/ s

\Vri^) plur. van /^t^.

AWV^s^ \ (mal. iliatah), ar., omgeving: om-

ringing: omvatting door kennis.

XVj^^) plur. van mJs

Va^v^) plur. van L-^aa-^.*

i )U.C5^) phir. van ^^x^4

jJVwO:^) plur. van Jx^ .

(jU::^) piur. van

w J^

c\a2^) (mal. ahibbali) plur. van

^) wJo^) ar., vereerenswaardigheid.

y c

L-J V,.Aigy^X^^) ar., aanrekening.

y y
y c

r\jiUjC£^ ) ar., eerbied; luister; grootheid.

^ y
y C/

J OJCi^) ar. het opkoopen, om de prijzen

y y
te doen stijgen; — opkooping enz.

yl
<3Vi^) en jU-f üU^y, ar., telkens een; een

vóór een.

y

^^AT^SwI ar. nachtelijke zaadstorting; het

komen tot huwbaarheid; tijadgi

batal poewasa sabab ihtilam, het vasten

wordt niet te niet gedaan door nachtelijke

zaadstorting.



JUir^] 16
^ 1

1

y c

J j UéJCSbfc ) aï*v het dragen van een' last; het mo-

gelijk zijn; hel opleggen van een'

last: tiieiioihtiiiialken, opdragen; medegeven,

y c

-LPvjvJCr^) ar., achtgeving; oplettendheid.

y c X

y y

^) plur. \. js\»^.

y s

i^j^JS ai'-^ pluï*- ^^> i:)Só^ m^^cysA, een.

Met plur. jU-T in het decimaalstelsel:

eenheid, j^^i-lJ! ^^ rfe eerste dag der week :

zondag, hari a., hetzelfde, malam a., de

nacht van zaturdag op zondag, d. i. van den

ondergang der zon op zaturdag tot den

opgang op zondag.

^ l

^ASfci^) ar. naam van een' herg Mj Medina,

bij w^elken Moebammad in het derde

jaar der hidjarh door de Koeraisjieten ge-

slagen veerd.

y o 7

(jIJ )lX£ï^ ) plwr; van e-;j^ .

0)cXi^) ^^'^ het afleggen van alle^ tooisel,

wegens de ï$i\i: waarm eene vrouw

verkeert, voorn, om den dood van haar'

man: — rouwbedrijf: rouw, — berïlidad,

rouwbedrijf enz, hebben; men^ihdadken
,

met rouwbedrijf enz,behandelen; den rouw

dragen om iemand,

y o s

^JCXiS^) pluf"- van ^f.

)cXrs*) plur. van ds».)^

y y o l

en ^jjd^f plur. van ójsJ\ .

/ s

(^cXi:^) ("lal ahadï), tot één betrekking

hebbend, tot één betrekking hebbende,

( C^cXs^) fem van óssA .

y c

W' ^

u/ C S

c^cXi^) (mal. ahdïjah), het

y
een zipi;

eenheid ; eendracht ; eensgezindheid.

y o s

y^y^ pi^^- van J^'

y o ^

f^ J:JS plui*. van ^Ul.

y ^ s

(^y^ I. plur. van ^j=^,

II. plur. van
f^„f>-*

y Q

^) w^) ar. het anathematiseeren; het excom-

municeeren; het beginnen met die din-

gen te doen of te laten, welke, met betrekking

tot de bedevaart naar Mekka, voorgeschreven

of verboden zijn; — heilige gesteldheid;

heilige toestand; voorgeschreven kleeding voor

die bedevaart, bestaande uit twee stukken

wol, katoen of linnen, waarvan het eene om

het middel is geslagen, het andere om den nek

en de schouders, zoodanig dat een gedeelte van

den rechterarm bloot blijft; berihram, be-
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ginnende zijn mei die dingen te doen of Ie

laten, welke, met heirekking lol de bedevaart

naar Mekka, voorgeschreven of verboden zijn.

nienglliranikeii , anathemat iseeren ; excom-

municeeren.

y o s

U^J^ ) plur. van

{^^j:JS Pl^iï^ van uJ^:5^.

K ;LwJ:::sii.) plur. van ^.^.w^

/ fj s

J

.\ i^
.^^^ \ ar., hel qoed doen; hel weldoen;—

weldadigheid. Met plur. L:l;UL>.r^-^

weldaad, gunst.

/ / c

LIU^oIauw:^) plur van ^^ll^].

^
/ c j:

OVudr:^^) plur. van ^&^.

^Vii^^) plur. van vü^^.

(.^ Juii^Ssfc.) plur. van ia^.

V%\a£r^Vplur van ^Ca^'.

aJAj::^) i. plur. van As>^.

n. plur. van
f-^^,

jJLéOisi.) plur. van jX>..

lX-i^j:^) conipar. superi compar. en superi

absol van iXJUo- Een mal verb., als nom.

pr., is amat. —
/ c Ï

^^"^^
,
plur. ^U^f , rood van natuur. Met

plur. j^^ en ^)y«^ roorf gemaakt;

roodachtig; een roode, d. i. ook: niet-Arabier;

barl}aar, in lege?istelling van zwarte (ó^^)

aswad), d. i.: Arabier.

2J ^-^..^to.) (mal. alimirali) plur. van .U5-,

J'Usi- en JiU^d-, zinneloos; dwaas;

zinneloosheid; dwaasheid.

/ c 5

)) 4^^) plur. van Cl^^!^.

/OS
i>) 41!^) plur. vfvan L^^'

W^^) plur. van JU^; lial-ahwaK mal

pleonasmus: de omstandigheden —

.

i ilJÏSi.) ar., plur. .^5.w, groote zwarte oogen

hebbend; iemand groote zwarte oogen

hebbende, (z. i^jy^) .

y CS.

^l^iSt) ("^»1- ftbwilali) plur. van JW.

y o s

\.Aj^bfc.) plur. vïivan

/ c

VaJ;^) ar., A^/ /e?;ewri maken; hel in leven

bewaren; hel behouden van het leven

aan iemand; hel doen herleven; hel opwek-

ken uit den • dood; het repareeren (van een

MAL.-IfEDKRL, WOORDENBOEK. DEEL I,
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gebouw); het ontginnen (van woest land); —
levenmahing; opwekking uil den dood; repa-

ratie [van een gebouw); ontginning [van

woest land),

s

JS (voor y-ï), plur. ^^) , U^l, 'i^\.

broeder; vriend; kameraad; gelijke; naaste.

lur. van ^t,

x^ i:

-> vJüiii*) plin\ van ^-
/

/ /

SoVcL^) (mal. kliadzuli), ar,, plur. Ai^f,

/r///c/, c/oor den vorst in bruikleen

J

afgestaan; leen; -L)ïT^^a)jjT^< ^c üJlM

een bestendig leen.

-ArCw) plur. van •A^.

y c s

jVAdwVplur. van^

y o

\,Aj^ ) ar.^ het onderrichten; hel informceren;

hel vernemen;— onderrichting; infor-

meering; informatie; verneming,

/ C \VaT:^ ) (mal. iclibarï) ar.; het onderrich-

y ten enz, betreffend; onderrichtend;

infcrmeerend; verhalend; enimcialief.

cl

^^iL) (voor l^\), ar.^ plur. ej)^h fem.

/ o JP

van ^r

{^^ plur, van ^.

iVjL/^^^ \ ar., van eene verhandeling of

redevoering: het verkorten; ver-

korting; kort begrip; compendium.

y c

OvA^X^iih. ) ^^"', het eigen zijn; het eigenaar-

dig zijn; het toebehooren; het de

vertrouwde eenige vriend^ de boezemvriend

zijn; hel inliem zijn; verirouwehjke; innige

vriendschap; boezemvriendschap ^ intimiteit,

y c

( v/j jA*jL<*^ \ ar., hel met snelheid ontrooven,

^^ y y

y o

C^ ^ /)Aa^ \ ar., hel verscheiden zijn; hel

verschillen; hel oneenig zijn;

verschil; oneenigheid, In 't mal. ook nog:

afwijking: vergissing: overtreding uit ver-

gissing,

y c

iV^r^) (in 't mal. ook wel achtijar),

ar., het uitkiezen; verkiezing; keuze;

vrije wil. In 't mal. ook nog: keuze der

middelen, ter bereiking van een doel; aan-

wijzing daarvan; raadpleging daaromtrent; de

middelen zeken. Een mal. verb. is sëtïjar,

dat echter in een' gekuischten stijl niet

gebruikt wordt; d^ngngan ichtijarnja

sendiri djiëga, geheel met zijn eigen

vrijen wil; apa ichtijar kïtaPti;^^ zullen

wij doen?.

(^
\^- ) ViY., nemend; ontvangend; overnemend;

y
nemer; ontvanger; overnemer.
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(^j::^), plur. van üjU-].

li:;. ) ar., laalsle; uilersie; achterste; laatstJ ^ enz, gedeelte van iets; einde; nafas

a. de laatste ademtocht; a. tahoen, het

laatst van het jaar; a. zaman, einde

des tijds; het laatste der dagen; achirnja,

het einde daarvan; ten slotte; ^^s^)ï], tot

aan het einde daarvan; en zoo voorts;

L-Jj»^)j>-), laatste der letters, d. i. de

^S'y nicngacliir, als de laatste enz, komen;

achteraan komen; te laat komen; iiieng^a-

cliirken, de laatste enz, doen zijn; dwingen

de laatste enz. ie zijn; achteraanstellen; peng-

acliir, wie als de laatste enz, komt enz,; wiens

gewoonte het is, dit te doen; teraclür, aller-

laatste; teifichir, te laat; achir-3, zeer laat;

laat, eenigzins laat,

y c 5

ur. van A,^<\ji ^^ ) (mal. acliribah) pi

25 ^Ü5w ) ar., plur. ^>.)j| , fem. van •>-! . In

*i mal. ook nog: == ar. 'iJ^1>)

de 'laatste tijd; het levenseinde; het andere

leven; de andere wereld, de andere wereld,

in tegenoverstelling van doenja, deze

wereld.

y

iifc.) plur.

s

y^OCiL) ar., groen; zwart; van kleuren:

/*P ^v>^ ) plur. van^T Voorts.: hedendaag-

schen (modernes); nakomelingschap,

/c 5

donker, In *t mal. ook nog: groenheid; groene

kleur; groen.

y o s

Inyy^i^ ^ plur. van InL,

Va^ \ ar., het verbergen; verberging; in de

gramm^: verberging van de ware int-

spraak, speciaal de doffe, nagenoeg nasale

uitspraak der ^^ vóór sommige letters; nie-

iigiclifiikeii, oonc lelter uitspreken met

verberging der ivare uitspraak; ccne ^^ dof,

nagenoeg nasaal uitspreken vóór sommige

letters. —

jA.^ \ plur. van J^As^,

y
y o

yOjAcL^j ar., van Loler: het zuiveren;

van God : het oprechtelijk en zonder

vcinzenj vereeren door godsdienst; van men-

sclien: het oprechtcUjk en zonder veinzerij

eeren door vriendschap; zuivering; oprechtheid;

zuiverheid van gezindheid,

y ^ s

C ;^^ ) plur. van uJii-.

c s

\^6:JS plvir. van
^J3>..

.) (mal. aclimarali) plur. van .Ui-.

y
y y o s

V^s/.-^^ )
plur. van ^^<^

y
y c ^

A\^^^^^ ) (mal. aohniisah) plur. van ^,

r
y
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9 6 s

; ^-I^ ) ar., Noach. — z. (jhj,o|.

j> J-

c I

Z-

X^ y plur. van ^f.

/ y 's

ij^ ) 4^) plur. van ci^^h

/ c Ï

J)y:k) plur. van Jli^.

/ c >

^W:ii.\ en ^jt^] ph

g ^^1 en ï^i^] plur. van ^t.

Mi ? >

y A^\ (mal. oeehiBwali) plur. van ^ï .

iA j ^^ ' (mal- acliwilah) plur. van JU-.

Iur. van ^f.

/ 5> j:

Iur. van u. f.

j\.A^) plur. van^ .

y c s

jl/^) plur. van Jat^.

AXiL«N^ \ (mal. aebjilali) plur. van Jijys-.

(3) ada, ^t)w; wezen; bestaan; zich bevinden;

voorhanden zijn; Adanja, het zijn enz.

damvan (— imper., niet zonder lah, is

Adalah — ); menj^ada, verkorting van

nien^'daken enz.; SS met de praep. pada,

V bagi of akan beteekent: hebben; bezitten:

terlampau b^sar iiiiïxvii^fhet wezen daar-

van is al te groot, d. i. het is al te groot.

Dit ^)Ci) staat meest altijd aan het slot van

brieven , hoofdstukken, pai'agrafen enz., veelal

zonder dat het in eenig grammaticaal verband

met een voorgaand woord staat. In die

gevallen moet men veronderstellen, dat

demi k ij an lab, zoodanig, uitgelaten is, en

dan beteeken t ddanja: zoodanig is hel wezen

daarvan, of zoo is liet. Keurige schrijvers

laten dan ook, in zoodanige gevallen, het

woord d^mikijanlah niet licht weg. Soms

echter heeft het betrekking tot een voorgaand

woord; mengadaken, bij verk. mengada,

aanzijn geven; voortbrengen; scheppen; uit-

vinden; leveren; berokkenen; brouwen; SlLc

enz., zonder dir. obj., heeft, inz. in den

redupi, vorm, de beteekenis: dingen te voor-

schijn brengen [onderwerpen aanvoeren), die

niet te pas komen; een voorkomen boven zijn'

stand aannemen; keadaUn, wezen; bestaan-,

zijn; gesteldheid.

^yS I. (in de eerbiedige of hoffelijke spreek-

wijze), beradoe, slapen; rusten; b^rSdoe

d^ngngan, slapen bij; peradoëwan, slaap;

rust; slaapplaats; rustplaats; slaapstede,

IL, men^adoe, eene Machte inbrengen;

zich beklagen; m^J!i^kA.^\im^ als klacht

inbrengen', meng^&doeï, eene klacht inbrengen

tegen iemand (dir. oh])-, verklagen; Ad€\i'un,

wat iemand als klacht inbrengt, ingebracht

heeft of in te brengen heeft; klacht.
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III., iiieng*adoe , tegen een ander doen

vechten, strijden, loopen (bv. paarden),

varen, rijden, disputeeren; pen^adoe, ivie

tegen elkander doet vechten enz.

IV. := adat, een woord tot verantwoor-

ding of verontschuldiging. — [R.].

V. balav., beradoe, meni^radoe, hevig

hotsen: caramboleere^ — [B.].

{3) adi, bij verk. di, — skr. adhi, voortreffe-

lijk; tiitmimtend, — vroeger een titel voor

hoofden , than« alleen nog in samenstelling-

en gebruikelijk; bv. adipati of dipati,

titel, <lie aan hooge staatsdienaren gegeven

wordt: ad i radja of d i radja, vorst boven

andere vorsten.

)c3) «**'•' hetaling: vervulling ; \Rn eene getui-

genis enz.: aflegging; zaak, die betaald

wordt: voorthenging der stem; het achteraan

komen in het gebed (van iemand, die met

een' imam bidt).

y ^

)ó\ pi ur. van < >j).

5)c3)' P'ur. <:L>)^Ci) , gereedschap; werktuig;

i^^jjsüi) 'i) ó) werktuig der bepalitig, d.

i. de artikel JK

M '^l

V )c> ) adara (en oedara, of .J) en .0))

—

skr.

a dh ara, lager gedeelte — luchtruimte

luschen hemel en aarde; de lucht; atmospheer;

de zichtbare hemeL

^ r\ ) -^' èdaran, dwaasheid; krankzin-

nigheid; dronkenschap; liefde. —
[C.].

.i ^)<3) a,dapöïi (smst. van ada en pöii)

conj., dienende tot verbinding van

twee volzinnen, waarvan de tweede eene

nadere verklaring bevat van iets, waarvan

in den eersten, of ook wel in een' vroege-

rcn volzin, reeds gesproken is: wu; maar; en;

a. bapa^koe, mijn vader nu; a. lagi,

wijders; a. akan ... , wat wu . . . betreft;

a. barang s ij apa, een iegelijk nu,

/.i)c3) oedani, — batav. — zekere bittere

tegen de wormen gebezigde vrucht,

quisqualis Indica (vgl. makass. en jav.

weda n i);— 't batav. volgt 't bal. klankstelsel,

door namelijk o e te hebben, waar 't jav.

wa of we aan 't begin van een drielelter-

grepig, en woe aan 't begin van een

tweelettergrepig woord heeft f^rgl. oe rang-

as, oetoe, oel^d, oeribang enz. — [T.].

L-—^(3) *^^'-' '^^^ ^'y'*^ ^y^ aan beleefdheid en

bevalligheid, van zeden en kennis, —
Met plur. v--^)jT, de wetenschap van alle

dingen, waardoor wij ons voor alle soorten

van misslagen kunnen hoeden, of wel van

al wat de inensch moet weten, om zich over-

eenkomstig zijnen stand te gedragen; hoffe-

lijkheid; wellevendheid; welgemanierdheid;
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beschaafdheid; fatsoenlijkheid; manieren; In

't mal. ook nog: hoffelijk enz,; d^ngngan

a., met hoffelijkheid', balik a. onhoffelijk;

onwellevend', ongemanierd; onbeschaafd; on-

fatsoenlijk.

/ os

/ QS

ur. van t^J.7^^jW^ Pl

^^
i^ ) plur. van^^J .

-x- \ ^ ) Sdir, naam van een zeer lekkeren

zoulwater-visch. — [R.].

^4(3) adar (en oedar), op jaren komende;

beginnende oud te worden; over de

vijftig; oud; bejaard, — [L.; M.].

) Só) aÖiia^Ü?^ (Ijy verk. jSjd diradja)

— skr. a dli i r a dj a— opperste vorst ;

regeercnd vorst; opperheer ; ffintja radja

diradja, lijkbaar van een' regeerend vorst.

z^

i> \ (3 ) aderjani

wordende hieronder verstaan A.

verb. ncd.— Adriaan,

^sJS) SÓ^ ^^-^ P^^^- ^^^]j^l,bevattingsver'

mogen,

LHJ^) i ;3V plur. van het voorgaande.

/ K^Mc>) ar., Enoch.

Hoek, in der tijd secunde te Malaka, en veelal

gebruikt in de riouwsche aangelegenheden.

U^'\OS
adas, venkel; a. manis, anijs; a.

p^das venkel,

C os

dtx^^) (mal ad'iJ4»h), plur. van Uj.

/ o

r
.v-C-ö ' a^-' ^^" koude en hitte: het iets

vatten en geheel doordringen; in de

gramm.: hel onderdrukken of wijzigen van

eene letter door de daarop volgende zoo als

bv. de ^J door de , in ^,j^ mirrab-

bihi.

Cl>) I- (en hadang), nieiij?adang, wachten

^ op kis] afwachten; belagen; peiigadang*,

wie op iets wacht; belager— ; plaats, waar

verscheiden wegen samenkomen e% men der-

halve elkander kan afwachten; peradawg'aii,

afwachting; belaging— ; hinderlaag; kadang

(smtr. van k^adang), bijwijlen; bij tijd.n;

nu en dan,

IL, adang-3, bij wijlen; bij tijden; nu en

cfan.— [M.]. — z. kadang.

(w3ö ) (^^ hadap.), mengadap, met de

voorzijde toegekeerd zijn naar iets;

front maken naar iets; zich bevinden vóór

of tegenover iets; voor zich hebben, hv.

een werk; zich intensief bezig houden
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met iets^ bv met dobbelsteenen , de kaart;

verschijnen vóór iets; zijne opwachling maken

aan iels; ïegowver slaan aan i^is; m^ngadap

ke matahari mati^ mei de voorzijde naar

hef westen gekeerd zijn: b(^radap mcëka

kepada radja, met het gelaat tegen den vorst

gekeerd zijn; tegen den vorst opstaan of oproe-

rig zijn; adapan, wat men vóór zich heeft

enz.; aanstaande; voorzijde; ruimte of plaats

vóór de voorzijde. — Voor de twee laatste

bet. is do verk. dapan (z. a.) gebr. —
^jjjj^j r^'Jjfj) diadapan, aan de voorzijde;

vóór {zonder beweging). — iJcXlS' ( iljli')

keadapan, 7iaar de voorzijde; naar voren;

vóór [met beweging); penyadapan, voorzijde;

ruimte of plaats vóór de voorzijde; plaats

waar men vóór den vorst verschijnt; p. YGt-

mah, voorzijde van een huls; nasi adap-2,

stapel van gekookte poöloct, rijst, met

roodgeverfde gekookte eieren gegarneerd,

die bij feesten (bruiloften, besnijdenissen

enz.), den persoon ten behoeve van wien

die feesten gevierd worden, voorgezet wordt,

en waarvan deze een weinig gebruikt.

•••V c <^ oi -^

c ?(3) ?dap (en dap), pers. uJj ar. uJj,

soort van tamboerijn.

;00) adipati, z. adi.

"H Ljfc> ) adoek, batav. (uit 't bal, T.),

roeren. — [C. B.].

C^\3 ) adik (gemeenzaam bij 't aanspreken

ook dek en ^O), Jongere broeder of

zuster; pra^dicaat van toegcncg'cnheid of

vriendschap jegens jongeren, inz. jegens

iemands jongere, of als jongere beschouwde

vrouw of beminde. — De Mal. noemt, in

de w^andeling, tot eene niet te bepalen grens,

wijder in vorstelijke familiën, dan bij den

gcmeenen man, adik ook iedereen, jonger

in jaren, die even ver, als hij zelf of zijne

echtgenoot, dan wel als een ander oi diens

echtgenoot, van een gemeenschappelijken

oorsprong verwijderd is; mengadikkeu , met

het woord adik bejegenen, d. i. : met of van

iemand sprekende, hem adik noemen.

J

CS

(3) (adlï) plur. van^J.

jCn pliiï'- van JaSj.

<^-J^) (mal. adillah), plur. van J.^^.

>%c3 )
^^'-^

P'^"'- /^ï ^'» ejLotit, Adam.

'k ^OS adem, batav. (uit 't jav. T.), koel.

j^oS ("ï^I- oedoem), plur, van >jT.

^\^0S Plui*- ^an jéjT.

/.4(3) ï- adoen, keurige, nette opschik yioowel

wat de kleeding enz., als wat het lichaam
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zelï (haar, baard, nagels enz.) betreft; meiig'a-

doen, keurig en nel opschikken enz, berlldoeii,

keuri§ en nel opschikkende zijn; zich keurig

en nel opschikkende zijn (hier moet men zich

dïri of dirïnja als dir. obj., of liever als

complement, van adoen denken); en van

daar ook : keurig en nel opgeschikt wordende

zijn; Cl guatre èpingles zijn; Moêiiati, wal

keurig en nel opgeschikl is; pen^artoen , wie

keurig en nel 'opschikt, wiens gewoonte hel is,

zich keurig en nel op te schikken,

IL, adoeu-^, w. sum., weerschijn, zoo als

op sommige stoffen ligt. — [N.J.

IIL adc^naii, jav., gevecht hanengevecht

/.iw3 )> nieitgadon, lot deeg mengen; tot een

mensch, een^ man vormen; kAö\miï^deeg

beslag; peiigadoii, deegmenger; peng^adönan,

deegmenging ; vorming tot een mensch, een

man,

^ w3 ) mengedeii, batav. (bal. p^d^n, ï.),

* drukken, als men een groote bood-

schap doet, om zijn slercora kwijt Ie raken;

vgl. men^r^n, drukken, van een vronw

in barensnood. — [H.].

tX>ö) «-dinda (van adik), jongere broeder

of zuster in de eerbiedige ol hoffelijke

spreekwijze.

L^,p\g£.s\ plur, van i)d\.

ur. van .b.

11. plur. van .^J .

y CS

>) en

J).

Wc>) en^^JÏ plur. van^)J.

Si|K^) (mal. adwirali) plur. van .)

ixibiDÖ) adöéhaiian»; (smtr. van a do eb

en anang), inlerj. van medelij-

den, bij eene pijnlijke gewaarwoording van

iemands kind. of ook een ander persoon:

och lieve kind: medelijdende weeklacht mei

die woorden,

. iè#(3) adöèhai (smsl. van adoeb en

hai), interj. = adoeli, int; adcë-

haï-S m adoeh-adchai , veelal bij bet

zingen, om aan het slot van een couplet,

als eene soort van geurmaker, door eeue

enkele stem gezongen te worden.

^f C§iOS adCêi, interj., ach; helaas. —
[R.].

2S^) adoeh (voor afleidingen edoeh) , interj.

van pijn, verdriet, of verwondering:

ai; au; ach; oh; he; nienj»*edoeh, weeklagen,

pen^edoeh, wie weeklaagt; wiens gewoonte

hel is te weeklagen; weeklager: peii]2fed«*-

lian, het weeklagen; weeklacht,

!> CS

^Ac^) P'^i^*- van^JbJ.

/ CS

>C6c3 ) ^^'j plw^- doehm, zwart; zwartgrocn.
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/ C<3j fii^i^ een oorlogsgereedschap.—[h].

y o s

MOt>) pl^i**- van ,,,^J.

/c^

U cr^>

L-.^A^O) «ï^vj pln»\ Ijjf, beleefd; welopgevoed;

rari goede opvoeding; gelellerd, In 't

mal. ook nog: beleefdheid.

^c5

/•hf><3)
pl"ï'- V''*"

e;:l^-

• 4)(3) ***•> openbare uilroeping , inz. aankon-

diging van de uren des gcheds door

den ^Jj^; meiig:a(Izaukeii , m 'l openbaar

uitroepen of aankondigen.

r, van ?),J.C.6^ plu ly

/ &

A£^ <3 ) ^*'> Ae^ gehoorzamen; gehoorzaming:

gehoorzaamheid.

y CS

O (3 /
<^*''

' ^^^l (f'Oen gedenken aan iels.)
/ w

\Oi3 ) ^^'^ hel zich herinneren; hel iels ge-

denken ; herinnering ; vermelding,

jOS ptur. van Jii3.

<AJ3) ("i^l- adzillah), plur. van J^ilJ.

^. ilI3) ^^-^ plur. ;>!3, puntig; vaardig om

te antwoorden; welsprekend.

i,\oS (lual- idziii) ar., hel veroorloven; hel

^toestaan; het inwilligen; verlof; toestem'

ming; inwilliging; mal. verb. is ïdjin:

d^ngngan t ij ada ï. zonder verlof zijn;

men^idzinken, veroorloven enz,: iets veroor-

loven aan iemand (dir. ohj.); met verlof

enz. begunstigen.

lur. van

5> OS

^0\Ó) P'^^^-
V^" S^.^'

y CS

^ ) 1. ara, naam van een eetbaren zoetwater-

visch.

II. naam van boomen, die tot de vijge-

boomen met gaai'randige bladeren behooren.

De gom van sommigen geeft goedevogellijm;

soorten: a. rimba of kajoe a., degrootste

soort, een prachtige boom, die zoowel uit

den grond opgroeit, als op andere boomen,

in de door de vereeniging van takken ontstane

hallen, waarheen de pitten door vogeluit-

werpsel gebracht worden, als parasiet

opschiet. Grooter wordend, zendt dan die

woekerboom langs den moederboom wortels

naar beneden, die zich langzamerhand in

y
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den grond hechten, hoe langer hoe dikker

worden en ehidelijk den nioedcrbooni dooden;

terwijl de parasiet- of roofbooni zieh Irotsch

in de lucht verheft. Van daar het sprcek-

^ woord: pindjara k. a., hef Iccncn als de

h. a., d. i. zonder het geleende terug ie

geven, op de wijze der indische vorsten, zich

iets toe eigenen; a. k^l^hoek, eene soort,

waarvan de vruchten het meest op de europ.

vijgen gelijken; a. sijalang; a. makanan

ptËnai.

III. naam van verscheidene planten, waar-

van men niet weet, hoe zij aan dien gcmeen-

schappelijken naam komen; soorten: a.

djangkil; a. ^mas en a. përak, parasieten;

a. tanah, saprijk plantje, dat inde genees-

kunde gebruikt wordt; a. hatoe,of a. lië-

moet, mosachtige plant, die op rotsen groeit

en geneeskrachtige eigenschappen bezit.

IV. vari voornemen zijn om ecnig kwaad

uit (e voeren, — [L.].

V., ara-^, plein; open veld,— [G.]; jav. (T.).

VI. en arah, hoop; vcrwachling. — [M.].

1)1. Sri, naam ecner vergiflige zeelang;

roempoet eêlar a. =^tampoeng ïi., naam

eener geneeskrachtige plant.

II., ari-2, gedeelte van den buik tusschen

navel en svhaamdeelen; onderbuik; de liezen;

de schaamstreek.

V%) en T.f plur. van t^K.

y y

ió) s) (•Wt'^l- irSdah) ar., het willen; — de

wil. —

.

y 7

(j^ yy P'^^^'- ^^^" L^.^'
^*'^

L/^^!;]'

/ y s

A/vg )))) (ï"»l- itritrisali) plur. van / >».>U^lj

/J

^ / IJ>^C.) \ ) oeraiig'as, batav., de mof (jav.

w^rangas). — [T.].

s

(^
-^ J ) i ) «n^ (nom. unit. ^M), zekere boomen

met doornen, welker bladeren en

twijgen een gewoon voeder voor kameelen

zijn, en van welker wortels en twijgen

tandschuijers gemaakt worden, door hel

eene einde van een slukje wortel enz. in

draden te kloppen, waardoor eene soort van

kwastje ontstaat.

y y s

do ) \) (mal. arakah), nom. unit. van het

voorgaande. —

A.JL< ) \ ) (mal. aramiiiah), plur. van ,^j\ *

y
y s

y

^U) (araiiï), plur. van L^M.

y s

^^^) ^) plur. van w^i,!.

y s

^<^\\\ plur. van ^^

.
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^ ^ ) i) irib, lisligheid.— [L.].

-i>
ycs

\^ ;l> 1)1. (en arliï^b, harbab en liarbab, of

rebab en rebbab) verb. van l-jG^ .

il. plur. van u-j, .

X CS

f^ i ) plur.

51^ \) fem.

van üj

van ^^it.

-r- ^ .^

^ i ) en U>;ï, plur. c->)>lft;.^, t;/errfec?rtf/

der week, d. i. woensdag; mal. verb.

V
lur. van U^,K

Va-> \ ) plur.%an ^a^

l:i^^^Va^ \\ pil

y y Qs

AjX'> i ) (mal. arbaah), vier. In 1 mal. nog:

(/e^a/ vier; getal van vier; viertal; ksa, )

^io. \ telkens vier; vier aan vier»

.. ^ ^^

<Acjt-> O (mal. arbiah) plur. van ^^.

w ^^ CS

/^JL^ \) (mal. arba'l), tot vier betrekking

hebbend,

L ** J i ) (arit) I. jsacA^ gekromd.

ii. balav. (en jav., T.), grasmes. ~[B.].

UIJ 1 ) arta (en ^rta, Iiarta en lierta, of

retta) — skr. artha—
, goederen; goed;

rijkdom; schatten; bezittingen; ^.ri'd b^nda,

goederen; artawan, en artawan, gegoed, rijk.

'j ) ertl (en retti), zin; beteekenis; 6c-

cl;

duidenis; begrip; meeni^ig; meng'erti)

den zin enz. van iels vatten; begrijpen; vatten;

verstaan; Qrtïnja, de befeekenis er van; dat

is ie zeggen; wel te verstaan; ^. kala,

beteekenis van een gezegde; orang e^., iemand

van begrijpen; een schrander mensch; ber-

?rti, een' zin enz. hebben; tij ada b.,

zonder zin enz. seërti, gelijke zin enz. van

denzel/den zin enz.

ZJ \) ?**at (herat en rat), vast ineen,

zoo als bv. grond, die aangestampt

is; van het lichaam van menschen of dieren:

rast — ; van eene binding: strak aangehaald;

vastheid; mengerat, grond aanstampen —

;

eene binding strak aanhalen; s^g^nggam

V., eene handvol, vast ineengedrukt.

.^b 1) z. arta.

. jo \) (hindust. hartal, T.) artal (en hartal)

geel orpiment. — (z. atal, T.).

^j\i
*' j ^ ) (mal. iritz), het erven; hel de erfge-

naam zijn— ; erfenis.

iur. vanL-jVi^ \^ P>t
O?

^
) ardjijèna (en r a dj (b na)— skr

dj o e n a— de derde der I^anda^

naam van een' koning met duizend (irmen;

/.€ 4**^ \ ) arajoena (en radjaMiaj— skr. ar-

dj o e n a— de derde der I^andawa's;
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naam van een' der hoogste l)ergen op Java.

fT^SS ^'^y? — skr. a r tj a— beelden uil den
('v^
^^ ouden tijd ; oudheden

(
Jav. r (? tj a , T.) ;

—
halav., roemab SiV

Ij
r, de huisjes, die op de

chineesche graven, sèntiong, staan,— [H.].

y CS

/^V^ii^ \) pUir. van ^^^ ; ^Ul^Ul^j, blovd-

verwanten,

J^
CS

rssfc. 4 ) plur. van jl.^ .

y CS

s^^:^yS ar. compar,, superi, conipar. en su-

peri. ahsoL van ^as^. .

^t> \) oerdi, (gewoonlik rodi, T.) — verb.

europ.— order. — [R. , C.].

/ CS

- v3 O ^ï*-
) ^'^ Jordaan,

y CS

^ó \S (mal ardijah), plur. van )dj .

CS

\ i) (mal.araz), ar.,nom.unit. ïjj), hoornen

van het genus der conil*era\ zoo als

pijnhoomen, cederen enz.

\ yS araz, ar. (nom. unit. '^jM, zekere

hoornen niet een zeer hard hout , waarvan

men stokken of knuppels maakt.

y CS

LJV) 4) plur. van jj^.

y CS

is\j) (mal. arzah), nom, unit. van j.f.

y y s

i S sS (mal. arazah), nom. unit. van :.(.

^^KM i ) I. aras (en liaras), verh. van ^w^U-,

in het schaakspel: verplaatsing van

een stuk, dat tct dus ver een ander stuk

(koningin, kasteel of raadsheer) belemmerde

(bewaakte), waardoor het aldus bewaakte

stuk vrij geworden is, en alsnu zijn

invloed op een stuk van de tegenpartij

uitoefent. Als interj. bij het scbaakspel

gebruikt, beteekent het opgepast!

IL, aras kerdati (bet. van elk afz. on-

bekend), soort van poffertjes, die met eene

zoele of gekruide saus gegeten worden,

en het begin maken van een groot mal.

i^astmaal.

^
) I. aris, aangezette zoom van iets.

zoo als aan zeilen, netten en der-

gelijken; lij/c in dien zin; randbelegging ;

aangezet schijnende zoom, djaring b^raris-

k^n rotan, een net met een lijk van rotting:

arisan, wat tot zoom enz. dient, moet of

kan dienen; tali a., lijk-tomv, d i. touw

van of voor rad.

II. w. sum., wordt gezegd van een boek,

waarin de overtollige hcercëf madd zijn

weggelaten, en dat daardoor moeielijker te

lezen is. [N.].

III., aris-S, een woord, waarvan men te

Ri. de bet. niet kent, ofschoon de volgende

pantoen bij iedereen bekend is: Pangkal

piBwah dijaUs köta, Dipengkal d^ng-

ugan aris-arisnja, Tinggallah töëwan

UV
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tjahaja makola, Tinggallah d^ngngan

waritz-waritznja.

/ vg \ ) arc^ — veri). ned. — arrèsf: iiieii»*-

ares, in arrest zeilen enz,: peng^'ares,

wie in arrest zet enz, ; peiig**.lrsaii , in arrest

zet fing; arresteering.

)\..w \V ar., het afvaardigen , het zenden van

een gezant;— afvaardiging: kiinsl-

woord, beteekenende, dat iemand, die Moe-

hammads woorden verhaalt, eenvoudig zeg!:"

de gezant (Gods) heeft gezegd, dat enz.,",

zonder gewag te maken van den persoon,

dqpr wieii hetgeen uit den mond van

Moehammad gehoord is op den tijd van den

verhaler was overgebracht.

CS

\ arsat z. arsad.

t^KK^ \) ^Y'i p'ur. ^. (mal. roesoeh),

^^
macjcre billen en dijen hebbend.

cXgg 4 y arsad en arsat, verb. van vyx».:^t<

^ c 5

A K>A,i> i ) z. het volgende.

5> c 2

^
(bij verk. ook yn^,))^

Aristoteles,

5> os

i\^y plur. van J^
!> CS

^J ) plur. van ^'^j

( ^ 5^ (mal. arasj) ar., menschen: schepse-

len; zoengehl, inz. voor vergoten bloed;

boete; geschenk ter verkrijging van de gunst

des rechters.

y c

i^Vxw \) ai*> ^^ leiden langs den rechten

reeg: — leiding enz.

/ y CS

(^Xi^ i)^*'-? hij heeft langs den rechten weg

geleid; <d! ) CSóJu, ) , God heeft n langs

den rechten weg geleJd, of leide \i langs den

rechten weg zegt men tot iemand, die

iets moeieUjks gaat uitvoeren of zich naar

eene geheime of onreine plaats, bv. een

sekreet, een bordeel of dergelijke begeeft.

/ CS

(,X^ i ) compar., superi, eompar. en superi.

absol. van sx^j .

y c s

J
U^ \ ) phir. van JL, ,

/ CS

AA^ \) (nial. anifah), plur, van

/ es

i-JUC . .

n^yt en ^^j\ ar., orgel,

;^ ^ ) arang (en haraiig), kooU inz. houtskool

(batav. en jav. a reng, bal. ad^iig, T.);

a. para, roet; a. batoe of batoe a,, steen-

kool; kajoe a., ebbenhoul; b^na/ig a.,

zwartgemaakte draad, waarmede de tim-

merlieden zwarte lijnen trekken (timmer-
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mans-meelsnoer?); a. dimóêka, kolen in hel

aangezicht, d. i. schande; smaad; ni^mbasoh

a. tl. m., de schande afwasschen; peraraiig'-

an, kolenbranderi].

II., aran^-:^, soort van stag op indischc

vaartuigen van den hoofd- naar de voormast.

C .) I. aroeng: (en haroeiig), mengaroeiig,

^^ waden; doorwaden; hcaro^ng*aii, door-

ivaadbaar zijn; arC&iigan, de diepe zee. — Het

verband tusschcn vorm en l)et. is niet te

ontdekken; arociig-iircjèiigan
,
plaats in een

water, die men kan doorwiiden: xvadde,

II. van de leest: tenger; slank; tengerheid:

slankheid (z. ramping).

•X- C . ) aroiig, kruik; sicenen flesch, — [L.].

C . ) I. aring, gekruld of geland versiersel

^^ eencr keris, loopende aan weerskanten

van de einden van de pareerstang (g:andj^)

scliuins naar het lemmet.

II. (en Iiariiig*), intensief riekend ; pikant

riekend; intensief stinkend, zoo als bv. eeno

plaats, waar gedurig gewaterd wordt; me-

n^arin^ken, intensief riekend enz. doen zijn

(maken); een pikant luchtje (adellijk geurtje)

.aan iets geven , zoo als hv. de trassie (z.

b^latjan), aan sommige indische spijzen;

p^Bg'aring) wat intensief riekend enz, doet

Mijn enz, f zoo als bv. trassie, een haringskop

cn dergelijke; vuig*: geurmakcr.

III., aring.3 (beter; ©raiig^-aringr) , naam

eener eetbare plant.

IV. soek., ader van delfstoffen; volgens

sommigen: de laag hoven de delfstoffen.

p ), nieng'erang, stenen; kermen; kreunen

^^ [van pijn].

/ CS

y CS

^ C^__^ \ ) Srep, jav., ivillen; wenschen; ver-

tangen; beoogen — ; wil; wensch;

verlangen. — [C],

^ c v \ ) I. Srip, gillen. — [G.]; dwaze

/ spelling van (jj^ ? (T.).

II. (jav., T.), vakerig zijn,— [L.; C.].

^ Q 5 i ) arpa (en harpa), batav., harp.— [B] .

C i \) I., berarak met staatsie zich van

de een e plaats naar de andere, of ook

weder terug begeven, met het oogmerk,

om gezien te woorden; mengarak $ op die

wijze brengen; penj^arak, wie of wat met

staatsie enz. rondbrengt; p. angin, statieus

voorttrekkende cumulus-wotken, die als ware

het den wind ronddragen; p. gantoeng,

momentane regf(?wi'/aö[gf; perarakan, statelijke

optocht of omgang; triomftocht; processie—

;

stelling, die gedragen wordt; staatsiekoets;

triomfwagen; arak4rakan, allerhande mu-
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ziekinslrumenten en andere gereedschappen

. voor 'i mgiigarak.

II. vcrl). van (jyi\ perarakan, plaals,

waar arak gestookt wordt; arakstokcrij:

peiig^iirakan , de gczamenlijhc gereedschap-

pen voor ccne arakslokerij.

III., berarakan, z. I»(^rarak.

(^ jj i ), nieii^aroek, iromv zweren, oiuler

uitvoering, met getrokken kris, van

eenige tlieatralc passen en andere soms

zeer liartstochtelijke bewegingen in het

aangezicht van den betrokken persoon,

ecnc oorspr. boegineesche gewoonte, die

slechts in enkele mal. staten voor den per-

soon van den vorst in gebruik is (Daarl>ij

noemt men den vorst gngkan en zich zelvcn

akoe); trouw zweren aan iemand; peiis;-

aroek, wie de gewoonte heeft ^ trouw te

zweren enz; böêgis ïtoe bangsa peng-

aroek, de Boegis zijn een volk, dal de

gewoonte heeft trouw te zweren enz.

L • V \ (en qS\ ar., wakend; slapeloos;

In ^t mal. nog: wakend zijn.

•K C i O arek, w. sum. — a. kanan,

rechterzijde, — a. kamar i, deze

zijde — [N.]. — z. arah.

Ajt3 \) (nial. arkiaii), plur. van ^j

i^^S k) arik, alleen in orak-arik.

^ CJL> \) aikoe, balav,, de middenstok in

cen vlieger, die van de eene soenting tot

de andere reikt en rechtstandig op de

pgrètja (de slok van boven naar beneden)

staal. — Van hier parkoe in de phrase

lal i kam a (nja) pa r koe — de 2 touwen,

waarmede hei touw van den vlieger met 2

plaatsen boven en onder aan de p(,*rè(ja

verbonden is, zijn eren lang, — [II.].

^ dJu )) ftï'kïïtl (bengalecsch), batav.,

loods; loodsman: zeeloods.— [B.].

V
.:?-

/ c:

(j\^ \ ) Pl^ii'- van JiJ'J'

C^-6 \) ^ikoet, gereed: voorbereid.— [G.].

.p i) arakaii, Araran of Arracan, hriisc.he

provincie van Achter-Indië. door de

Mal. ook Sïjam kïri genoemd.

, "^ i ) compar., superi, compar. en superi.

absol. van ^,

.

,,K>6 )) arkijaii (en arckkijaii), daarna;

daa*op; vervolgens.

^ LtJ \) argvi, jav., berg. — [C.].

;J_J i ) eiloeng, orlang en reloeng, vlak-

org'ol— verb. ned.— draaiorgel (vgl.

aral, verb. van het ar. ^y^p

temaat, volgens G. van 80 yard vierkant.

•K- ^ \ ) arlo, oven; fornuis. — [L.].
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r-^

_. J.J i) arlödji (en ajer-lodji) — verb.

^-^ ned. — , horologie,

) I., meii^arani , iemand met een kwaad

oofjmerk in *l oog honden of nagaan,

zoo als bv. een dief.

II. (en ïrani), zijden slof, die rondom

afhangt— [L.].

III., araiH-2, stelling, zoo als men bv.

gebruikt bij het bouwen van boogc huizen

of vaartuigen.

^ i ) eram (ook heram, en ram), niengerani,

ineendui/i'en: ineengedoken zitten; op eieren

zitten; Irroeien; van een' olifant of kameel:

nederknielen ; meit^éramken , doen ineen-

duiken enz. ; dwingen te — , eieren laten

itltbroeien; aan uitbroeiing onderwerpen.

t>V^ \) armada (en ërmada) — port. ar-

mada —j^roo/e oorlogsvloot.

X^ o armari (en lamari)— port. arma-

O^J

ario— kast,

^ os

) plur. van ^ULo .

^ CS

Aj^O^ \) (mal aiiiiidlali) plur. van J^^j

P c s

plur. van J^.

.

^ os

/ -A»^ \) (ï«al. armam),ar., plur. ^U (mal

aramiiiah), armenisch; Armeniër,

MJ /OS
ésj^/^ O (mal. armanijah) fem. van het

voorgaande. — Voorts : Armenië,

^ i) (en haroeii), men^aroen, eene weeke

massa omroeren en daardoor vereenigen

met een vocht of iets anders dat er over

gegoten of gestrooid is, zoo als bv. half gaar

gekookte rijst met kokosmelk, waarna het

geheel weder gekookt wordt, tot dat de

rijst gaar is, of deeg met gest; drclênaii,

omroering enz, wat omgeroerd enz. is:

omroersel; pen^Moen 9 wie omroert enz:

peng^arOënan, omroering enz.

k ) aron, rijst, die half gaar gekookt

h. - [L.].

y
) (jav., T.) aren, de sagueerpalm.— [L.].

oy

aj^
) oerna , worna en warna— skr. w a r fi a

— kleur; tint; schoonheid; /m<9^er [de twee

laatste bet. alleen voor 1]; men^oerna en

meng'erna (in hik. en poëzie), zich met schoon-

heid of luister voordoen^ gew. als adj., zich

met schoonheid of luister voordoend; beoerna,

eene kleur of tint hebben; gekleurd ofgetint

zijn; men^oernaken , eene kleur of tint

geven aan iets; kleuren; /tWew; seoerna,

dezelfde kleur of tint; van dezelfde kleur

of tint.

yos

L^s) ^1'-' P"^!^- M en J\j), haas.

/^^•AwwÜi )) arinlngsoen (jav. mijn jongere

zuster) liefkozingswoord jegens

[T.j.een mmnares.
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^ i ) (en liarau of karau), nien^arau, een

vocht doorroeren in beweging brengen; er

in rondlasien, bv. om er iets in te zoeken—

;

van Iietgeen zich in een vocht bevindt, zoo

als bv. visch in water: er eene roerende

beweging legen maken ^ om hem te verjagen;

er naar rondlasien; mata kaïl a., groole

hoek om haaien te vangen; b^rara u muijak,

een godsoordeel ondergaan, door met de hand

in kokende olie ie roeren,

^^ \) eroe, z. r(ê.

/ c^

\ A \ ) I- pluï*- van ^^j . De Mal. gebrui-

^ ken dit woord ook, met sing. bet.,

bij het noemen van geëerde of geliefde

afgestorvenen, en dan komt het nagenoeg

overeen met ons zaliger; a. soeltan, de

sultan zaliger, eig. de ziel van den sultan. Zij

gebruiken het voorts, ter aanduiding der

van gebeden vergezelde doodmalen, die ter

eere van een* afgestorvene, op den 5den,

7den, 40sten, lOOsten dag na het overlijden,

soms ook nog jaarlijks (z. kendöëri), ge-

houdenworden— eene soort van zielmis—

;

makan a., zoodanige doodmalen houden;

mengarwalikeii, met doodmalen gedenken,

II. plur. van ^,

.

^L^M^ i) aroet, w. sum., — ilang a.,

buiten kennis rakenf bewusteloos

worden. — [N.].

MAL.-KEDERL. WOORDENBOEK. DEEL ï.

-)(.,O* \) oeroêtan, batav. (uit 't bal, T.),

worst, — [B.].

^ ó ^ S) arcjèda— port. ar r u da— wijnruit

— ruta graveoleus — .— [Div.].—
Z. L-J^vj .

/.i #) s ) irffiwan* (en röêwan), naam van een'

eetbaren zoetwater-visch, den beken-

den ïkan gaboes van andere gewesten.

Gedroogd komt hij, inz. van Siam, in den

handel; a. tasik, naam van een' zoutwater-

visch, die wel eetbaar is, doch bij sommigen

een' jeukenden uitslag veroorzaakt; naam

eener kruipende plant, welker bladeren tegen

dien uitslag gebruikt woorden.

-X- , C A \ ) aï*öi, naam eener plant.— [C.].

— Denkelijk 't sund. areuj, een

liane (T.).

2J \ ) I. arah (en harah), richting; strekking;

koers; streven; trachten; ook: plaats ,

werwaarts de richting enz. is; meiigarahken,

eene richting enz, geven of aanwijzen aan

iets (dir. obj.) ; in eene richting enz. brengen;

van arbeiders: aan het werk zetten.

II. z. ara, VI.

/ c \ ) (ï^^al. ari), plur. van c^)j.

k ui

. ^ i) (mal. ari), ^j\ arijj (mal. arï)
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en iSjl (ïnal- *ri), ar., plur.^t^f en^^^)^t

(mal. awari), krib (voederbak); stal; paal:

pin die men in den grond slaat ^ om er een

beest aan vast te binden: touw waarmede

men het beest vastbindt,

^ O \ ) arija, batav., vieren: neerhalen.— [B.].

/ o5

V_> t ) plur. van -^j .

) oerïbang, kembang sepatoe^

batav., (jav. waraw^aribang^

sund. ribaug, T.) hibiscus rosa sineiisis

- IB.].

*C^^ ) oerïta. nieuws; tijding; bericht;

— [C.]. — z. berita.

het doen ophouden; het een einde aan iets

maken: — verwijdering,

^Ai&)\\ plur. van Sybj.

\^ ys plur. van ^j .

) \) ar., voorbestaan [prèexistence) eeuwig-

heid met betrekking tot het verledenc:

wal geen begin maar wel een einde heeft.

/ s

. \ \
)

(mal. azali) ar., van eeuwigheid her;

** / van eeuwigheid her zijnde.

i- ^ i

*U^'J

lj^.y en ^^^]ar., plur. e;ri;>^iJri;]

risah), landbouwer.

y
) erijas en rïjas, de jonge pisang-

stam; jav. arès,— [T.]; binnenste

of hart van de pisang* — (L. bev^,).

/**Ji> y) frêngan (herêngan en rênj^an),

licht; verlicht van ziekte, smart,

kommer enz.; van weinig belang: lichtheid;

. verlichting; weinig belang.

CjS \S pers., vrij van gebreken; vrij,

iJ^J) i\ (n^^l- izalali) ar., het verwijderen;

ir. van
cT;-

ryr^y P*"^- ^^" ^y
/ CS

cXjL/O \ )
(mal. azniinali) pUir. van ^ü; .

ds^ i) aziiah — oorspr. onbek.— soort van

versnapermg.

^ ) A \ ) plur. van ^^r

\Vi5 O plur. van i|yt>j

^ i) ar., plur. y&j (mal. zoehoer), wit\

5cM/örewrf; JtjL!) *3c5UM^t, rfe schit-

terende moskee, naam eener beroemde mos-

kee in Kairo, waaraan eene akademie

verbonden is.

\j O plur. van ^\ .
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/^s

^Vm\ Plur. van ^j .

. jgg) I. asa (en hasa) — skr. asa—, hoop;

verlangen; men^asa, hopen; verlangen;

pöëtoes a., er is geen hoop meer; hopeloos;

djangan töêwan a. lagi, hoop maar niet

meer; berasa akan sïjang, zijn hoop op

het daglicht vestigende zijn; naar hei daglicht

verlangende zijn; m^ng'asak^n t^kkak,^^^

orgaan van den smaak doen hopen, d. i. door

van iets maar een beetje te gebruiken, naar

meer doen verlangen; t^kkak hamba asa-2,

mijn verhemelte verlangt sterk naar meer,

d. i. mijn eet- of drinklust is opgewekt,

maar nog niet bevredigd.

* IL, batav., = asali. — [B.].

III. wegnemen: verplaatsen,— [L. bew.; C.].

IV, w. sum., vooruitweten; een voorgevoel

hebben, — [N.].

V., asa-asa, men., = soewasa; ook naam

van een* smakelijken kleinen zeevisch.

- [T.]-

/ uèS ï- (jav., T.) asoe (slechts in eenige

samenstellingen en spreekwijzen gebr.),

hond,

IL, asoe-3, kous (mar.).

/jgg ) as, ar., coll. nom. unit. L-T (mal.

asah), mirten, — z. ^^).

(J^) (of ^^y/^T asij), ar., plur. U]en SU), de

'^
heelkunst uitoefenend; heelmeester; doctor.

3B U** )

UJ S

: j^) aï*-? naam van een' boom {mirt?), — z.

/ wg) is (en hls), interj. van afkeer of

tegenzin, foei.

V/^) ?sa (en sa), eenig; enkel; een, doch

alleen in samenstelling met köêrang min;

tüihan jang q., de eenige Heer; kóêrang

e. seratoes, èen honderd min een, d. i.

negen en negentig, niengesaken , eenig enz,

doen zijn {maken); als eenig enz, stellen

of erkennen; voor eenig houden; m ^ngë sa-

ken dzat a UI ah, de eenheid van het wezen

Gods erkermen; keesaan, het eenig enz, zijn;

eenheid, bv. van God; l^ (Ulf) keesa,

(meer gebr. is de afl. van U sa, Li' kes^,

ook wel Ui'kessa), adj., eer.ste : didv. inde

eerste plaats,

Va^ ) plur. van ^.

25cA-^ V/w) (mal- asatidah) plur. van Jlilf.

y y s-
^cl

ïScX-ÜVaa^) (ïïial. asatidzah) plur van jUa^!

L\>^V/gj) plur. van JlLf.

cXA-^Vxy) pluï*- van 'SXJs ,

A
S\-w) plur. van ^^T.

üaT^V^w)
plur. van ^^^.

/^

3'



/ ^
ÖMAi ) plwr. van Su,) .

WW ) ïïï'm pi "l'- ^^/J«^h gromlslag van een
* i

e/*'
(jehouiv; fortdeerhig; basis.

y s

Iur. van .b^w .

II. plur. van j^l^*^].

. V3U^) plwï'. van JLm).

l, Q_J?V^uLi 1 plar. van c-iiu.).

<Xö3\i^w) O^iöl. asakifali) plur. van

36 L-j>U^f

op de Noordoost kust van Sumatra, onder

ned. souvereiniteit.

II. soort van Oostindisch halist, minder

fijn dan tjïpok.

Va/w) pi"*'- van L.^.^.

^Lw) plüi*- van ^].

/ /OVam ) ("^*'^1- asamï), het voorgaande.

TT /

25 v.A^^ ) oesaha — skr. oetsaha, — arbeid;

bezigheid; werk; inspanning; a j er oe-

saha, water door arbeid verkregen; meng'oe-

salia, arbeiden; werken; zich bezig honden;

moeite doen; zich inspannen; zich toeleggen

op iels; m^ngcfesahak^n dirinja, zich

inspannen; zich bevlijtigen; pengoesgilia,

bearbeider; bewerker; perftsAhaaii arbeid;

moeite; inspanning; peiig&sahailii en, min-

der goed, pengoesahaUn, bearbeiding] be-

werking, enz.

/••iib\i^My I- *SSÏ*wi naam van een rljkje

y CS

^an ^J^^.LJ^Vx^g ) P>"»^ vai

J^^ )
(mal. as^ah) nom. unit. van ^jJ\ .

ij^^,/^^ ) asoet (en hasoet, of asoed en ha-

soed) — welliclit verb. van het ar.

CsjJ\ — meiig:asoet, kwaad stoken; kxmad

brouwen; opstoken; asóêtan, kwaadstoking ;

brouwing van kwaad; opstoking; kwaad dat

iemand gestookt heeft; peng^asoet, kwaad-

stoker; kwaadbrouwer; opstoker, brouwer

van kwaad enz.; perasöêtan, kwaadstoking ;

brouwing van kwaad, opstoking,

\^^^y\^^^ asta, (hasta, csta en setta) — skr.

ha sla,— lengtemaat, van den elleboog

tot aan den top van den middelsten vinger;

die lengtemaat materieel, om er mede te meten.

'Cl

(3 v^Cw V ^w ^^t^ ^ï'- (pers.), plur. s>^\J\ en

iJ43^Su), meester; leermeester; gouver-

neur, in dien zin; meester in eenige wetenschap

of ambacht; doctor; arts.

xcl

^\;^\ i. i\^J
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Li5 VX/ws> ) I- astaka (en setaka), sloep: pui;

balkon,

II. tijdelijke troon hij ccne krooning,— [C.].

vXw ) astana — pers. — vorstelijk paleis;

grafslede van heilige of andere geëerde

personen,

j 4A>\Xvu ) (spr. istan/fcöèl) en J^axI^] (spr.

istanibCël) , ar. , ConslantinopeL

Mal. verb. zijn: istaiiiböèl en setaiiiböel.

y c

At^é^VaXa^ ) (nial. istibahali) 'dv,Jiel toeslaan;

hel iets geoorloofd verklaren ; hel

als geoorloofd beschomvcu; menglstibaliali-

keii, toeslaan; geoorloofd verklaren; als

geoorloofd beschouwen.

) vA*>^A^>) ar., hel trachten kwijtschelding te

erlangen; hel verzoeken om kwijt-

schelding; het afdroogen van de teeldeelen

na de afwassching; het zich matigen; het

zich onthouden, inz. van den bijslaap; —
verzoek om kwijtschelding ; afdrooging van

de teeldeelen, na de afwassching; matiging;

onthouding, inz. van den bijslaap.

/ / c

<^vXCw) (nial. istiabah) ar., het tUtnoodi'

gen, om tot God terug te keeren; het

uitnoodigen, om zich fe bekeeren,— uitnoo-

diging enz,; bekeering; iiieiigistitabahken,

uitnoodigen, om tot God terug te keeren of

zich te bekeeren; bekeeren.

y o

JUjüLw}

ar., het zwaar zijn; het moeic-

y y t

lijk zijn : — mociclijkheid; in de

granini: mociclijkheid van het uitspreken

eencr letter.

/ o

Vaaaa^u ) si'm het uitzonderen; hel uitsluiten;

uilzondering : uitsluiting,

A ^Vry^rv'^ALi ) (mal. istidjabali) ar.^ het een

y y
gunstig antwoord' geven; van

een verzoek, voorn, van een gebed: het

vcrhooren; — verhooring enz,

y y c

B \Vj::s;^aam ) (^^^^d. istldjarah) dv.Jictsmee'

kcn om bescherming,yy c

JCoUS^Vaav;) (»iial. istibadlali) ar., hct

^ lijden aan bloedvloeiing , na de

gewone maandslonden; — bloedvloeiing enz,

y o

c3 jCXsüViAaw) 'l**-» ket wellen; hei slijpen;

het aanzeilen: het afscheren

van het haar op de schaamstreek; het in toorn

ontsteken legen iemand.

y

i ^^^'i.^rL Val.) ar., hel dwingen om een

eed te doen; hel den eed op-

leggen aan iemand; iiieng'istihlafken, iemand

den eed opleggen,

y o

VsAaau)j
en

y
y y

y o

B iVi^VAAu) I' (»»ï'l- istieliarah) ar. , het

streven, om iemand welgezind

of welwillend jegens zich te maken.



II. (mal. istieharaii) en .U\li.) ar., het

bidden om iets goeds; het bidden om eene

gunst; het bidden om een gelukkig gevolg;

het wenschen om Ie worden geleid tot het

streven naar het goede; het raadplegen van

het noodlot, inz. door een' droom; s^mbah-

jang i., gebed, inz. na hel plegen van een

misdrijf of overtreding, om te worden geleid

tol het streven naar het goede; gebed om inge-

ving in den droom, hoe men te handelen heeft,

C,^^^\iSfc\AAW ) ar., het benoemen óoov ie-

mand van zijn* opvolger,

plaatsvervanger of sledehouder; nienglstieh-

lafken , tot zijn^ opvolger plaatsvervanger of

stedehouder benoemen,

—^) ^cXaam ) ai'«j» het allengs doen naderen;

38 ^SJL,)

/ C Jkj^) isterï — skr. strï, — getrouwde

vrouw; huisvrouw; gemalin; echt-

genoot [voorn, in de eerbiedige of beleefde

taal]; laki isterï, 7nan en vrouw; beris-

terï, een vrouw hebhen of nemen; met eene

vrouw gaan trouwen; meiigisterïken , tot

zijne vrouw maken,

\j3^ggJCAA>) ftA''> ^öÉ verzocken om water; het

t-^ y /
het allengs naderbij brengen.

y c

-^ y y ...

het willen bereiken; het

willen verbeteren; het zich

hervatten; het zich herstellen.

JlXX^\ ar., bewijs,

'UT:
A^ 1 ^Xaju) 'dv,, het vinden van rust; het

rusten; — rust.

jv
/ o

'JT.y y
) ar., het als slecht beschouwen;

het verachten; — verachting.

/ c

\jEi ywj) ai*.> het verzoeken om oplettend op

tets te ztjn.

y y
verzoeken om regen.

y o

r
^\m^«^wuV aï*-? het zich onderwerpen aan de

y y
uitspraak of het bevel van een

ander; het gehoorzamen; het zich overgeven;

— onderwerping; gehoorzaam,

y y c

<^t^vJ;2A/bW I (mal. istitaah) ar., het ge-

hoorzaam zijn; het vermogen,

iets te doen; — gehoorzaamheid; vermogen,

iets te doen,

Jl' JV V^'1jlj^\ (mal. istitalah) ar., het lang

zijn; hel zich verlengen,

y <j c

iV /^-Wx j^\ ar,, het vragen om hulp: het ach-

ter zich plaatsen van iels, om hel

te bewaken of te verdedigen; het van builen

opzeggen; het trachten iets geheellijk te we-

ten;— verzoek om hulp; zekerheid; duidelijk

inzicht; overtuiging.

y y o

ifS^^^^^UsAM) ar., hel als eene gewoonte beschou-

wen, In 't mal. ook nog: gewoonte;

gebruik; als regel aangenomen gewoonte; in-
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gesteld gebruik; instelling (z. ïd[c); ïó[c

üJlfiOwj) gebruiken eii instellingen.

ió\jfLKA^) (mal. isti'adzah) ar., hel zijne

toevlucht nemen, inz. tot God.
/ /

y y o

wondering; Eene mal. verb. is astaga fer-

lah, of eenvoudig astag:a.

^\\jCU^ ) (mal. isti'arah) ar., het kenen

van iemand; het ontleenen; — lee-

ning; ontleening; metapher,

y y o

^•JLxXaj^) (mal. isti'aiiah) ar., het

y /,

om

hulp vragen.

y o * o

<3 ) lXjOUu ) 'di\, het gevat zijn ; het bij de hand

zijn; — gevatheid; behendigheid,

y o o

kjA^Xaa^) ar., het zich verheffen; van den

dag: het reeds hoog zijn; — ver*

heffing,

y <j c

. JV.«.|<.Xaaaj ) ar.^ het gebruiken; — gebruik,

y y

<^v.aXaa^) (mal. istiratzah) ar., het om

hulp verzoeken; het hulp inroepen;

hel ondersleuning vragen.

ar,, hel ondergedompeld zijn;

hel alles nemen; het inspannen

van alle krachten; het te ver gaan; het over-

drijven; — overdrijving.

X c c

VüJtJw; ) ar.> hel om vergiffenis verzoeken.

y y

^Osj ) ^.^JUw ) ar. , ik verzoek God om

vergiffenis, eene gewone uit-

roeping van berouw, angst, schrik of ver-

J

J

istang'g'i (en setangg:]), zeker

reukwerk, om te branden; roë-

m ah i., soort van korf, waaronder een

koolvuur niet reukwerk brandt en waarover

kleederen ter berooking gehangen worden

(z. selaka).

istiii8:gar (en setinggar) — port.

espingarda— handvuurroer. Dit

woord is door sen apa ng gedeeltelijk ver-

drongen en men verstaat er thans gewoon-

lijk een lontgeweer onder.

y y o

<X^ó\jiKA\i) (mal. istitadlah) ar., van een

gerucht het zich verspreiden;

verspreiding van een gerucht,

y o o

/%v.^Aa*w ) ar., hel naar kennis verlangen; het

verzoeken, om onderwezen te wor-

den; het trachten te verstaan; het vragen;—
verlangen naar kennis; verzoek om onder-

wezen te worden.

y y o

<^/o\JUUy ) (mal. istikamah) ar., het zich

oprichten; het rechtop staan; van

eene zaak: het behoorlijk gesteld zijn; —
rechtheid; richtigheid; behoorlijke gesteldheid.

y o c

. JV^iUAg) ar., het zich omkeeren; hel te-

rugzien; het toekomstig zijn; —
toekomst; toekomende tijd.



/ O

\ jL^H/Uy ; aV., Ae/ le/^ o?«rem vm^few en zich

met walging daarvan afwenden.

/ o

\ V^XiXaw ; cir.^ /ie/ zich vestigen] het rusten;

/" y'

van eeiie zaak: het behoorlijk inge-

richt zijn — ; het tot bekentenis dvoingen;—
vestiging; bevestiging.

40 J^jui^)

het aannemen van iets aangebodens; het vrede

maken; niengïstilaniken, den zwarten steen

in den tempel van Mekka bedekken enz.—;

iets aangebodens aannemen.

Cl

,^g ) ar.^ het bezitten van de hoogste

macht; — souveremiteit; absolute

macht.

*j |5sJUu ) astaköiia (en seteköna) — skr.*

asiakona, — achthoek; veelhoek

[hetzij alleen met uitspringende^ of met uit-

en inspringende hoeken]; achtkant (pctacder);

achtvlak; veelvlak (polyeder); kruisvormig ge-

bouw (8 uitspringende en 4 inspringende hoe-

ken); ordekruis; ordester; soort van diadeem

of tiara; 2o soort van doos voor reukwerk

(vgl. astagina, T.); rcêmah hera, een

huis met vier vleugelgebouwen (tj abang) in

het midden van elke zijde. Het hoofdgebouw

heet in dat geval katjapöéri.

^- V
^ y^yj^KM) astagina (jav., T.), reukdoos,

— [C]; 20 manik astagïna,

een wonderedelgesteente, waardoor men niet

verbrandt en verdrinkt^ zoo men het in

den mond houdt (T).

i^aJvaa,») ar., het eerbiediglijk met hand of

mond bedekken en afvegen van den

zwarten steen in den tempel van Mekka;

r

/J^^A^JUy) z. J^.^].

/ c c -

£\.A«.|wVAAj ) ar., het gebruik snaken van iets;

^ y y, .

hetiets gemeten, m dien zin; —
gebruik; genot; ^J^^Ui) e^^ , tijd van genot;

tijd van bijslaap.

y c c

Va-*|wv,w ) ar., het begeeren, zijn zaad te

ejaculceren; het onaneeren.

^/-.^Xaaj) astemai, bevelschrift van een^

vorst. [L.].

AiA^^JUu ) istimewa, adv., voornamelijk; in-

. zonderheid; in 't bijzonder; temeer;

a fortiori; adj., bijzonder; speciaal; het bij*

zondere enz; i. pöêla of i. lagi, /e fneer nog;

söêrat i. ïni, deze bijzondere brief; me-

ngistiméwaken, tot iets bijzonders maken,

hv. een' brief; in V bijzonder doen uitkomen,

bv. iets in een bewijs of verslag.

^^aXvj) (vgl. istaiig'gi, ï.) estendji,

rook. — [C.].

wie-

/cc
\.rSAAJC,vy ) ar., het reinigen van die plaats

van het lichaam, die door de eene

of de andere ontlasting bevlekt is y hetzij door

afveging met steentjes of door afwassching

met water; — reiniging enz.
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^ 4./Um ) astau en atau, batav., of. — [H.].

/ o

) 4AAAJ ) RW, hel gelijk zijn;— gelijkheid; ch at-

toe lïstiwa*, ook, met mal. woord-

voeging en accentueering; chatt is t iw a',

linie der gelijkheid, d. i. de evenaar; de linie,

\ É.X^g) istöèri (en setcêri)— port. histori

— , geschiedenis; verhaal; vertelsel;

handeling, die opzien baart en besproken

wordt; geval, inz. ergerlijk; praat; praatje;

relletje; ruzie; krakeel,

y c c

) l-^XAAi ) ar., het uitlachen; het bespotten; het

voor den gek hebben; — idtlaching;

bespotting.

/cc
]^\^Zw ) ar., van het gelaat van iemand:

het helder worden; het ophelderen;

het opklaren; van tranen, water, regen

enz. te voorschijn komen; opwellen; van

de oogen tranen vergieten; van een paS

geboren kind: hei eerste geluid doen hooren;

JïfUjïTiVU^ vleiende inleiding in brieven en

andere geschriften (z. t^rasoel).

/.•^aXvw) istïiia, eerbiediging van iemands

rechten, als persoon; achting, in dien

zin; het bewijzen van de eer^ die iemand

toekomt; het bewijzen van de burgerlijke

beleefdheden; meu^istina, behandelen met

eerbiediging van zijne rechten als persoon enz.

y o

Haaa^vj ) ar. het beginnen; het aanvangen.

y /

y CS

OXsüXa^) plur. van ^sw.

y os

y c

\\j5iXvw) plur. van ^s^^.

ar., Isaak.

JuSi^^g) plur. van J»m.,

y cï

VaTSJLw) plur. van ^Js^.
y

cXvü ) plur. van sJ\ .

/ CS

CS

lX/wj) (mal. asad) ar., het verwekken van

tweedracht of opschudding,

y s

tX^g ) ar., plur. óJs, sJ^, jllT, J^t, ^^^lii^^t,

en Si^AwU) (mal. masadah), leeuw; de

leeuw (teeken van den dierenriem).

cl

(,\vjV(uial. oesocd) phir. van s*^] .

O
/ cJ

)iX^) piur. van s^) .

K- y^ ) asar, braden. — [K. (D.)].

y CS

\ K>w ) piur. van
>r;-

.^ c

\ ) yw ) ar., het verborgen houden;— verberging.

C^3 ) i^/W ) ar., het verkwisten; hel verspillen;—
verkwisting ; verspilling. »

y c

Lo) yw) en J.A3|^^| ar., naam van den
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engel des doods, die ook de laaisle bazuin

zal steken.

/ c

f ^a3 ) ^^ \ en ó^y?SfA (?), ar., seraj; serafijn

25 Y^) (»ial. asirrah) plur. van Aj^-

3 yW><^ Li3 v^ ' aserka — port. ace r ca — ten

^ /.uj^

aanzien; len opzichte, — [R.].

) asran— verb. ned.— aslrant; grof;

brutaaL — [B.].

y s

ij^'
AW ) = ^y/-Uw) .

!> S-

n pil/ j^èsM) pliH'. van ^^).

\\-l2>vj) plur. van ^kw .

t

w. suni.; aanbrengen; klikken; lasteren; op-

stoken; asongkan, laster, — [N.].

) asing', vreemd; uitheemsch; niet tot iets

behooren ; vreemdaardig ; vreemdsoortig ;

verschillend] ander, in dien zien; afzonder-

lijk; vreemdheid; uitheemschheid; vreemdaar-

digheid; vreemdsoortigheid; berftsiiig' dïri,

zich afzonderen; mengasin^ken, afzonderen;

afscheiden,

y ei

iVA,vü) I- plui'- van JL.

/ c

)U^2/wy), i^ia^h y^^ en ü.^la^t (mal.

oestö&rah) ar., plur. ^aLu^ , verhaal;

vertelsel; verdichtsel; fabel, in dien zin,

^^2^^) plur. van^kw.

5> c5

J^^^/wg) =^lk^].

i$ ^ ^low) (iwal. oestöêrah) =^llL.2.

o

{^\,5Ca^^ ) i>liir. van J^is/^ .

^ '^LAsn asoeiig, aanmoedigen; aanspooren;

mnhitsen; opstoken, — [L.]; ason;,
r

II. plur. van yu^ ,

kfli/v^j) ai*-j plui"- lUM, laag; laagst; laag ge-

legen; gering; gemeen; van lage geboorte,

{^ Q/vu) asap (en hasap), rook; smook; me-

n^asap, aan rook blootstellen; rooken,

bv. visch; berooken; asapau, wat gerookt

enz, is; perasapan en pengasapan, rookval;

rookpan.

ispaitjol (en sepanjol), spaansch;

Spanjaard,

^ \.A>üUg ) Ispanja— oorspr. Europ. — Spa-

nje. — [R.].

^ / Pav) aspi, danseres, — [L.].

i JIajü), mengasak, aanzetten; aanstampen;

aanstappen; volstoppen, bv. een' buit-

zak; uitsloppen, bv.. een' vogel; inklem-

men; een' grooten hoop gekookte rijst
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voor leesten aanstampende opbouwen; anak-2

a.; uitgestople pop; berftsak, inklemming

hebben; van een* hoop volks of beesten:

elkander verdrukken of verdringen. — pe-

n^asak, batav.; laadstok [B.].

5 cl

\ QiUw) en a-AiU ar,, plur. e-aiUr) en

iXÜ'u) , christelijke bisschop.

c^AAiUy) (mal. oeskoefijah) ar., ambt van

eevi christelijken bisschop,

C.iXw ) I.» asik, van een' vlieger: ongestadig

~; van daar van menschen: onge-

stadig; geen zitvleesch hebbend; ongestadig -

heid,

II. batav., genoegelijk. — [B.] Verb. van

ar.

CS

naam van^A->\xw) (mal. askanijah) ar.,

een volk.

y c / c

\cXJL3vvy ) (en «JóLi) ar., Alexander;

joJü)^J .JulX^) Alexander

met de twee horens, d. i. Alexander de

Groote,

c w y C ^ c

<^-> \c\JOs*Ajgi naam vaneen blad of kruid,

y zoo genoemd naar Alexan-

ders moeder, waardoor zij gezond was

geworden; Alexandrië,

^ / JK^^m ) askal, aangenaam; vrolijk. — [L.].

, Vxy) asal, batav., = J^^ - [B.].

^cs
^^yw) plur. van l^^Jla*j.

c 5^-w) plur. van v-iL.

w CS

^L-aAa^> ) (mal. asifjah) ar., naam der letters

j, ^yA. en ^, als wordende met de

punt van de tong uitgesproken.

>^mA I. asam, naam voor de verschillende

^ wilde soorten der mangiferae (mangga-

boomen), dien de Maleiers echter ook aan

andere, geheel verscheidenaardige boomen of

andere gewassen met zure vruchten, of aan

de vruchten zelven geven, zuur, waarmede

voorwerpen van ijzer of staal, bv. krissen,

geweerloopen enz' ingewreven worden, inz.

om het roesten te beletten; mengasam, me^

het een of ander zuur, inz. met limoensap,

inwrijven, bv. eene kris. De voornaamste

der wilde mangiferae zijn: a. bawang; a.

paoeh; a. koembang; a. kandis; a. m^m-

b a tj a ng. Tot andere boomsoorten behooren :

a. gelöêgoer, een boom, met appelvormige,

zure vruchten; a. djawa, tamarinde; a. paja,

naam van de zure, eetbare vruchten van

de k^lüëbi, eene soort van salak; a. ga-

ram, eenige zure vrucht of ander zuur met

zout, en gew. ook spaansche peper, als

toespijs bij de rijst; naam van een' boom,

welks bast tot b^dak gebruikt wordt;
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asam-asaman, allerlei zure vruchten (ook

de ananas behoort daaronder); naam van

een' boom, welks hout een* zuren smaak

heeft en van weinig nut is.

* II. asam, masam, bafav.; zuur. —
[B.]; mas^ni is de uitspraak [T.].

-^ >AA^) ismoe, langzaam, maar doodelijk

venijn. — [R.]. — z. ^.

) (mal. isim), ar., plur. l^), ^^Uy (mal.

asami), ^U) (asami) en ci^)j U^h naam;

in de gramm.: nomen — ; een naam, inz,

van God of een heilig persoon, als amulet

gebruikt; ï, UU I ^) pronomen demonslrati'

vum; [^1 4^)^nomen insirumenti; Ja^AÜ^ ^f

nomen van meerderheid, d. i. de superlatief;

^.«^)^] nomen collec/ivum; ijiJ<:^\i) ^) ge-

slachts-nomen, d. i. appellatief; ^U J ) ^)

nomen agentis; J»&aI)^J nomen verhi; é^)

ü^LCJ) wome/i mw overvloed; iL^!) ^^ nomc;^
c > o • o -» >

tuce*^ (van eenmaligheid) ; Jy^k^J ) ^\ nomen

patientis; 9^) (^\ nader bepalend nomen; ^J\

> !x^ ) nomen rasis; k±>Ss>. ^J nomen van ge-

beurlenis, d. i. nomen verbi; i^J^^t^) nomen

t'a^/^; ^^>^) nomen van substantie; ialU^ ^J
nomen van intensiteit; ^^^ j^) nomen van

bepaalde aanwending; .ó^^a^ ^J\ nomen verbi;

yux« ^J nomen demimUivum; j«^ ^\

slilzwijgend bedoeld nomen ^ d. i. pronomen;
^ c ^ J

JUiro ^t nomen van beteekenis, d. i. nomen

abslractum; l-j^>,m1< ^^^ t adjectivum relalivumi

^ULll ;U.^f nomina van aanwijzing , d. i.

aanwijzende artikelen; JJsiü) i L«wjf nomina

numerativa; jUiU} i U.^f wom^ ^fc^ verbes,

c*est-a-dire, qui font la fonclion des verbes;

^a/jÜ) rad, met den art., het nomen kat' ex.,

d.i. het nomen substantivum; c^^AiJull ^Ü)
het adjectivum relativum.

/ c^

V^^^y ) plur. van ^].

\ \^\Kt ) asmara— skr, sm ara —
.

, de god

der liefde^ als titel; vleeschelijke liefde

(zelden); keasmdraan, vleeschelijke liefde,

o y os

/.iV^^wvg) pers., zichtbare hemel.

y y QS

L:U)^V-^vj) plur. van ^^].

) Ismacl.

' ] ^^"^ ' ismöla — port. esmola —
.,

j

vu

* / OS

aalmoes.

) (mal. ismi) ar., het nomen betreffend.

<Xa.-^/vü) (mal. asmijali) plur. van lil.

..»i.vu) asan, verb. van ^^^^j^.

^ /wAAj) I. asin, batav., zout; zoutachtig;

zilt; ziltachtig. — z. masin.

II., asin-;^, naam van een' boom, welles

scherpe bladeren tot het polijsten van hout

gebruikt worden.
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-H- /.*-A)ü)> boeroeng ason-2, batav., eene

soort van vogels, die zich des nachts

doen hooren.

tivJkAAJ ) ^ï'-» ^^^^ onderstulten; het terugvoeren

van iets tot den eersten daarsteller,

voorn, lot Moehammad, zoodat het door

diens gezag ondersteund of bewezen wordt;

het aanvoeren van gronden; — onderstutting;

terugvoering enz,; aanvoering van gronden;

in de gramm.: verbande van een verbum

met zijn subject,

¥: aau)? nien., esoe of soe, soort van vecht-

haan. — [T.].

Yy^)
phir. van ^.

y c s

c3 4AAi ) ar.,phir. J^ %i3iA^ zwart; zwarter;

zwartst; zeer zwart, zwarte, d. i.

Arabier, in tegenstelling van roode \y^ )

d. i. 7iiet'Arabier; J^lJ ) j^^:>- de zwarte

steen in den tempel te Mekka,

^l

óy^) plur. van ó^) ,

/ Q s

Oi.xg) plwr. van ^y^.

^tAAi), meiignlsah 5 door wrijving op eene

jntwe oppervlakte, bv. een mes op een'

steen, of met een ruw lichaam, bv. de tanden

met een' steen, afslijpen; slijpen; wetten;

aanzetten; en fig.: beschaven; polijsten;

b?rSsah gïgi, ook wel eenvoudig b^rlsah.

bezig zijn met zich de tanden te laten afslijpen;

die handeling ondergaan hebben, afgeslepen

tanden hebben, wat afgeslepen enz, is,

ê{j^) I., nienjasoh, oppassen, bv. een klein

kind; pengasolijtf/eop/^a^fCM^?.; oppasser,

inz.: oppasster; kindermeid, die hel kind

draagt, reinigt, het te eten geeft, enz,; p.

basah kering, kindermeid voornaten droog,

d. i.: kindermeid voor alle behoeften van het

kind, behalve het zogen; ïnang p., instede

van ïnang dan p., (/ö vrouwelijke volgelingen

en kindermeiden van een vorstelijk kind.

Het is dus verkeerd te zeggen seorang

ïnang p^ngasoh, dat niets anders is, dan

eene absurde accumulatie van woorden.

II. naam van een' eetbaren zoulwater-

visch.

/-.A^^M- Ssai (en hasai), van eetwaren:

verwormd, zoo als bv. rijst, gedroogde

vruchten, beschuiten dergelijke; vermolmd;

verwormdheid; vermolmdheid (z. bansai);

meiig*asai, verwormen; vermolmen; asaijan,

verwormdheid ; vermolmdheid,

II. w. sum., naam van een' boom, met

eetbare vruchten, ter grootte van eene

muskaatnoot, en van een' zoeten smaak,

waarop de visschen azen. — [N.].

/ -w* ) oesïja (en, minder gebr., asïja)— skr.

ajoesjja — , leeftijd; ouderdom; ver*

vallijd.



Kjs,^^) I. aslja, Azië.

II. pers., molen.

in. — [L.]. — verb. van Ui^K

3w^*^) plur. van v—ftA*«.

46 ^}^)

y /5

\>\Zn plur. van uT'

/ ^
^A.w^ (mal- asijali), ar., heelmeesferesse;

^ doctoresse, inz. vrouw welke de meisjes

besnijdt; noni. pr. f.

^ c5

) ar., grondslag; basis; oorsprong.

(^_jU^) plur. van («iA^.

^ .wjv,^) asian, balav. (uit 't bal., T.), =
warisan, oentoeng, gunstig wer-

kend; zegenrijk; tidak asian ti'nggal di

Batawi, zich niet te huis {niet wel) gevoelen

te Batavia, er niet kunnen aarrfew; makanan

tidak asian — bekomt slecht, veroorzaakt

ziekte; — obat tidak asian = helpt niet

,) asehaii (z. asijan), batav., ge-

lukkig, bv. in het houden van

y c s

2V>ij!u) plur. van ^.

gVjJjg) plur. van iXj^.

/

/ /
ar., het bezig zijn met iets; het

vervelen; - bezigheid; studie.

y o

)\.^AAJw ) Hr., het bevatten; het inhouden;

y y
bevatting; inhouding.

y c jc

\\jS^^) plur. van ü.ls^.

/ c ^

*a^'

LT
jVjsxCj) plur. van ^jo^.

iSiAA^^) plur. van ^»^,

u/

) J^^) plur. van dj>>/^.

w s

y
y o s

SS J^ plur. van^i.

y c^

dieren.— [B.].

B \\jjw ) ar., het toewenken met de hand of het

oog; het maken van een teeken; het ge'

ven van raad: — teeken; wenk; zinspeling;

raadgeving; aanwijzing; i. mata, oogwenk.

y ys

UL;)^^) P.l^ï*- van ^.
y ys

(^J^J^) en ^^Uf pl

ys ^} plur. van Li jM .

/ CS

(^ 3 ) yCu) plur. van ^^A-

y c

C^ ) yiw ) ar., van de zon: Ae^ opkomen;

^het schijnen of schitteren; van het

gelaat: het schitteren van schoonheid; —
opkoming van de zon.

y c s

ur. van ^j^.

U^\j^ I- plur. van clT^t.

II. plur. van Ci^^^.
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/ o

Li5 ) >AJw) ^ï*? het iemand deelgenoot maken;

het iemand tot deelgenoot aanne-

men; — aanneming tot deelgenoot,

<^ ys!w ) (
mal. asjribah) plur. van u->K^ .

c/^ / / e's

j)(^_jf ^) (asjrakal), ar:, een door de

Mal. als s. gebruikt woord,

waarmede eene afdeeling in de ^^yo in

ongerijmde versmaat van 17 strophert (c:^jo)

heteekend wordt, die over de geboorte

van Moeliammad handelt en aldus begint:

Ixdj^jjJl^y/jt de volle maan is over ons op-

gegaan (zinspeling op die geboorte). Bij bet

uitspreken van asjraka'l door den voor-

lezer staan alle aanwezingen op, en blijven

staan tot aan bet einde.

^IsuL) plur. van iai:.

tvJLvjw) plur. van^ii/i.

y o

j \JiJSj) ar., inz. van een offerdier: het

merken door eene insnijdifig; het

optooien; optooiing; lïien^isj'arken, een

offerdier merken door eene ins7iijding; op-

tooien.

j^
/ CS

jcisj) plur. van ji^it».

y c

C ^ L,3lIjü 1 ar., het iets vreezen; het zich

wachten voor iets; het mijden.

/ CS

V.Ajijl^ ) plur. van ^^ .

JvIau) plur. van JCi..

/ c

/

j
\j.-Mj) ar., het duister zijn: het twijfelachtig

zijn; het moeielijk zijn.

/ o

^U^wwu) ar., het ruiken* het doen ruiken;

het geven van een zwak geluid, als

het ware slechts een' reuk van een geluid,

en van daar, in de gramni. van de klinkers

iUwi en i^A^: het uitspreken op eene naauwe-

lijks hoorbare wijze . zoodat zij in de prosodie

geene waarde bebben; — zoodanige uit-

spraak, bebbende inz. bij bet lezen van den

koran plaats (z. ^^.); men^isjnianiken , de

klinkers dlammah en kasraïi op eenenaau-

welijks hoorbare wijze enz. uitspreken. —
y os

V^J^ü ) I. plur. van JUi .

II. plur. van JU/t.

o y os

\^j^J^ pers., Samuel.

/ os

CJWXi^) plur. van jy:.

/ os

C ^ Ajsjg) ar., plur. ^y^, van liefde blakend;

van verlangen brandend; minnaar.

y os

öWm;) plur. van t3Jbl£.

r> os

^^^•s^LU/ ) plur. van cJl^ .
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S^ plur.j^y^ piur. van^,

\jy^) plur. van ^.

w /^

Vaa^j ) (demin. van het voorgaande) kleinig-

heden; beuzelingen.

/ cj:

• V-AAw) pliir. van jj^j^.

e
\aaw) plur. van i&jy^.

UlJ)#iVjvvJ) P'^*"- ^^"

x^ ^

V,^\^) plur. van «w^^n-L?.

C3c>vwVO) plu^' van Ju(j^.

/

c
.Vaa^) plur. van ^^j^.

/ c ^

<^AAAo) (™al. asbijah) plur. van ^j^.
y'

) ar. compar., superi, compar. en su-

peri, absol. van ^.

\j5ü\AO) plnr. van ^vas^^.

L-JvmS;\ao) pluï*. van l^^^s-U.

wLXao) plur. van (>ii3^.

^S^kZAO ) ^ï** (P^**s. ^»i/--]). Persepolis,

/ c

c
^\L2a^) ar., het onder elkander overeen*

y ,

komen over iels; — kunstlerm;

nien$»:isti1alikeii, met een kunsllerm be-

noemen.

y e's

.JL>0) ai% plur. ^Löl, iy^Löt
" > ^ o t

en ^^.k^\
,

compar., superi, compar., en su-

peri, absol. van ^j^; meer, meest, zeer

kleine.

y ^
L -Oa^ ) ar. volgens de Arabieren en Persen,

een voornaam minister van Salomo.

iV^AO) plur- van •a^.

/ c

)V.Aao) pi"""- van Jl^.

/ es

vanySU<o) ^r., geel; geele d. i. ook: Griek

het ooslromeinsche rijk; geel paard.

y y es

/•j) >Aao) ^lual- van •i-c); ^Ui^L!) rfe

/t^?ee geelen kaC ex., d. i. goud

en safraan.

y y e

/.tvJlftAO) ^r. (pers. i s pa ban), Ispahan.

y es

VaAao) Plwï*- van -i^.

(^.i^vO) plur. van ci/^.
^

/ MO ) plur. van ^) .

c^

/ Vao) (uial. asal), ar., plur. J^fén Jw^T,

laatste oorzaak; wortel; oorsprong;
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in de gramm.: eerste oorspronkelijke heieekenis

van een woord; ivoordy waarvan een ander is

afgeleid; wortel, in dien zin— ; zaak, waarvan

eene andere wordt afgeleid; grondregel; grond-

teerstelling; beginsel; stam; geslacht; adel;

aanzien; grond; bodem; hoofd; hoofdzaak;

kapitaal; afschrift van een oorspronkelijk

werk; berasal, van goede afkomst zijn;

[pliir. Oyc) de voornaamste ingewanden;

algemeene regelen; grondteerstellingen; al-

gemeene beginselen; in de gramm.: radicale

letters] In *t mal. ook nog, en wel als asal,

eonj., mits; onder voorwaarde dat; als maar;

zoo maar; a. dj angan, als maar niet; asal-

ken (smtr. van asal en akan) conj.^ het

zelfde als asal, '^nits; onder voorwaarde, dat;

als maar; zoo maar; a. oesöél — smst. van

den sing. en plur. — oorsprong; afkomst^

^Vao ) ^ï*- ^^3 ^^"^ ontkenning: volstrekt niet,

L—>3^AO ) P'"^'- van Lj^Jw^.

I^^^^aAao ) plur. van (^-X?.

f^sAAo) ^^-^ conipar., superi, compar. en

^^ superi absol. van ^L^.

(mal. aslï) ar., tot den oorsprong

'^
behoorend; van afkomst; van geboorte;

iemand van afkomst enz.

er

^sXXao) (w^^l- aslïjah) fem. van ^^^);

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL l.

f

cr^^

r-'

in de gramm. van eene letter: radicaal,

radicale letter,

vAO ) *^^'^ Plu^' (^ ^^ c;*"*^* ^ö^/' onuit'

^ sprekelijk; onzeggelijk; massief; in de

gramm. van een verbum: massief, d. i. de

derde radicaal gelijk aan de tweede hebbend,

bv. ^^, 0^.

/ c 5

L11->;JA0; plw^"- van cl;^-^.

p.) 4AO) plur. van cU.

L3^^ao) pl"i^- van <—j^.^.

5> c ^

Q ^Ao) ^" £p^ plu*** van pU.

/ j AAO ; (^^^1- ö^?öel) plur. van J^^ (z. al-

daar); ^aIst &j J^), gewichtige

beginselen,

s

f
Kaao ) ^^'^ geworteld; vast; standvastig; herc'

ditair; van een paard: van een edel

ras; paard van een edel ras; ondergang; dood.

y s

^a^Va^) plur. van ü^U^f

y y

y' • o t

<^\j^) (ïi^al. idlafah) ar,, het verbinden;

het bijvoegen; het aanhechten; in de

gramm., van een woord: het zetten als

complement (in den genitief) bij een ander;

— verbinding; bijvoeging; aanhechting.

y

^Vo) (nial. idlafi) ar.^ betrekkelijk; i

4

m
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de gramm.: betrekking hebbend tof de ver-

binding van een substantief met een ander—

;

in de pliilos.: relatief.

/ / c J

B iVj^A^) en i\Ui] (mal. adlliarah enz.) ar.,

plur. r^^) , bundel vellen papier,

die aan elkander vastgehecht zijn; plur.

hoop van verschillende geschriften; verzame'

ling van verschillende schrijvers,

I^Vaa-O) ar., van een woord: het voorzien van

klinkers en de djazm: — vocalisatie.

rS plur. van ^.
/ os

BVjSAmO) ai^v» plur. ^j^^Sy schaap, Ier

gedachtenis van Abrahams offer,

op /len lOden der maand dzoê 'I h i dj dj ah

als offer aangeboden op den lijd, genaamd

J5^.^ (dloehli) of de tijd, wanneer de zon

reeds in haar vollen glans boven de kim staat,

5) plur. van üls^ws); Is^Ut é^^. dag/-JS;X/^]

der offeranden.

/ c

e;L^ S\ y^ ) ar., het intrekken van zijn gezegdi

het zich herstellen; het zich her-

vatten; — intrekking van zijn gezegde,

yS V^ ' ^^*'' ^^^ ie^dnd schaden.

dat iemand dwaalt; het in de dwaling laten;

het zoek maken.

y c

\) ^^2^0) ar., het dwingen; —

noodzakelijkheid; kracht

dwang :

i^Va^) ar., het bewerkstelligen of toelaten,

V^J^) plur. van Lj^'^xjL.

y ^

L,. 'jJVaI:? ) plur. van jjJo.

C^!?'w:?) ar., het bedekken; het sluiten; het

persen; het vouwen; het het eens

worden; het overeenkomen; — bedekking;

sluiting; persing; vouwing; overeenkomst.

iA^>J[^) (mal. atibbah) plur. van ^^>^.
y

/ o 5

(mal. atbikah) plur. van ^j^.

lJV^\ pitIur. van

ur. van J^^J^-LJ> J;:?) pl'

/ c ï

o ^JOS pluï*- van Q^^Jo.

y c^'s

èCi ^k?) (ïïial. atrikah) plur. van J^^J^.

L OaI^) ar., het verstooten [van zijne

vrouw) ; het vrijlaten (van een' ge-

vangene); het algemeen maken; het onbeperkt

maken; het van eene algemeene toepassing

maken; het generaliseeren — ; verstoting;

vrijlating; algemeenheid; onbeperktheid; al'

gemeene beteekenis; generalisatie,

/ c J

/ MsaI^) ar., afgesleten; zonder haar; satijn.
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C.LtJp) plur. van ^.

iV^j^) plur. van JtlL.

u/ u/

-rifik? ) ar., reiniging.

SI

^5

^c 5 c

O^aI:? ) comp. v. C^^Ab; ^UIlU) de beide

aangenaamste zaken ^ d. i. eten en

drinken, of de mond en de geslachtsdeelen

der vrouw.

/'s

/j-^vj3) plur. van ^,

,

J
jAi3 ) plur. van Jli .

\V^ ) plur. van^

/-jVD) plur. van ^\ ,

TT/

c>4aD) plur. van axc.

i^^aaD) (mal. a'biah) plur. van Tx^.

Xk/S^) ar., //e^ nemen van een voorbeeld;j y /,

\\^k>) a»^, A^^ doen zien; het openbaren; het

toonen: het afkondigen; in de gramm.:

het zuiver uitspreken eener letter; — openba-

ring; afkondiging: zuivere uitspraak eener letter.

!> o s

>lur. van j^ .jj^\ pil

cX->v^) plur. van Sxc,

/ s

. ^ \V.D ) plur. van (^j^y:

.

O^ \v^) plur. van

/ yij> \VD) plur. van ^^j^ .

>AoV^) plur. van ..or.

/i^/ toelaten van eene herinnerina; het

berekenen, na gemaakte vergelijking; het wel

berekenen en wegen; het acht slaan op iets;

het verwonderd zijn; het verstomd zijn;

acht, die men ergens op slaat; achting; eerbied,

:>os

cXXD.) plur. van ció^,

/ c

A )cAa^ ) ar., het recht ofjuist worden van

eene zaak, zoodat zij, in hoedanig-

heid zoowel als in hoeveelgeid, het midden

tusschen twee uitersten houdt; het geëvenre-

digd zijn; hei gelijk aan een ander tvorden;

— gelijkheid; evenwicht; symmetrie.

/ c

>o) y^) ar., tegenstand; verzet; vijandig^u =2^/ /
heid, —

y o

(^\siK^) ar., het geknoopt zijn; het genoeg-

zaam vast en hecht zijn van eene

zaak; het gelooven; het zich iets vast in V

hoofd zetten en vasthouden; — vertrouwen;

geloof,

y c

C^^uXD ) ar., het zich met 'ijver op iets

toeleggen; het gedurig bezig zijn

4*
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mei iets; het zich gedurig op eene plaats

ophouden, bv. in den tempel, ter zake van

godsdienst; het gedurig bidden.

/ c

c3 v^-A.0- ) ^ï'« het zich op iets verlaten; —
y y

vertrouwen.

/ c

c^VavC^ ) ^ï'-? het terugkomen; het aan iels

y y
wennen door herhaling; — terugko-

ming; gewoonte door herhaling,

y CS

L
,

jVr^^rtClN pliir. van L-.,^:»^.

' ^VjsüvC-) plui'- van^^.

/ CS

c>)C\£^) plui'- van cXr.

y CS

c>)cX^) plur. van J^.

/ c

ei )c\£i) ^^'» ^^^ gereed maken; het prepa-

reeren, het rekenen onder het getal van.

y ^s

))cX^) pliiï'- van ^ ie.

y c

J ){y^) ar., het zich verontschuldigen; het

besnijden [van eerC jongen).

zwer-

y CS

L j \ y^) ar., veldbewonende Arabieren;

vende Arabieren,

y c

L j\ ^^) ar., in de gramm.: het uitspreken

van een woord met de behoorlijke

uitgangen of klinkers— ; het duidelijk spieken;

het zich duidelijk uitdrukken— in de gramm.;

decUnatie; syntaxis der uitgangen.

/v^KD) plur, van ^^^.

y CS

y CS

/>iKD) plur. van ^^:.

/ CS

. yO) ^D ) plur. van L?^ .

/ CS

5 ) ,D ) plur. van ^JjC ,

\j^:j'
/ CS

c ^ ) ^D.) plur. van Jciy:; uJLiiLl), rfe/?/aa/^

tusschen hemel en hel voor de recht-

vaardigen onder de ongeloovigen, *

/ CS

LJJKD) plur. van j^.

) ^ ) plur. van ^^ .

w s

B lD) (mal. aizzali) plur. van u ir.

/ c

\ ww-D») ar., Ae^ een schuldenaar dringen om

te betalen, terwijl hij in bekrompen

omstandigheden verkeert; het moeilijk baren;

het moeilijkheden ondervinden; het zich in

bekrompen omstandigheden bevinden,

y CS

\jV.w.£^) plur. van jlc,

y CS

\\jS^) plur. \myLc,

.. / CS

) w^C) plur. van^^.

(mal. asjijah) plur. van Ux.
«

yQ^) (asï) plur. van la&.

y
y CS

y
CS

>*»^
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K3 Je)

/ cr

iJJUü:.

WA^D) plur. van Uojc

l^ ^Va^^) plur. van iuu

\Va^D') plur. van *.o^.

A^&) plur. van •-»<ai:.

ws^D) plur. van ^,
/ cï

A xU(;:i\ (mal. atijah),plur. van ILi: (r'ata).

liD') couipar.^ superi, conipar. en superi.

j

f
al)Sül. van ^^lac.

5> c^

wkiSi) plur. van ^lar.

/ c

^^^^\^^ ) ar., Ae/ maken, dal zich iemand van

ongeoorloofde ofonbetamelijke dingen

onlhovdl; het voorkomen van uitspattingen,

y os

L—>uiD) plur. van l.^c.

/ CS

{^,^^^\Sl^) plur. van ujllc.

>J J\D) plur. van iüx.

^jAD) plur. van JJ.

>aJ^ ) ai*'? compar., superi, eonipar. en superi.

^
absol. van JU ; Jir: \ (XÜ 1^ , Gorf wee^ Ae^

heter, — Men gebruikt deze woorden, om

te kennen te geven, dat men iets niet weet.

of daaromtrent in twijfel verkeert, en be-

schouwt ze als beleefder dan ta' tahoe of

Qntah. — Ook vindt men ze aan 't einde

van geschriften, als eene soort van bekentenis,

dat er onjuistheden in kunnen voorkomen.

i CS

/-XD) ar.> plur. ^ en ^U), compar.,

superi, compar. en superi, absol.

van ^^ .

Q. ) ar., groot van gestalte; dik; grootte van

f
gestalte enz.; groot getal; menigte*

plur. van ^.

y CS

JLf-D ) plur. van J^ .

y c s

aV^D) plur. van ^.

A^^) (mal. aiinmali), plur. van ^.

/ ^^cs
(j^4.,f^ ) plur. van ^ .

/CS

c / e's ^

^) 4.D.) phir. van ^^U.

/ CS

^Wd\ plur. van ^y: .

(3 iiS' ) ar.* «/^ v/wcA/ ^f; ik neem mijne toe*

vlucht tot; ik zoek mijne toevlucht hij;

jJJb Jy:y, ik vlucht tot God; ^ <)JJb d^c]

dS^V^, ik vlucht tot God van dit (het een of
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y os

ander kwaad);
f^J!^ J^^küi^) ^ ^b Jy:^ ik \VjkC») plur. van jkc .

vlucht lot God van den gesteenigden dmveL

y CS

i j^) ar., plur. .y:, J\j^ en J^y^y eenoog ig:

eenoogige,

y CS

4^\j^ ) plur. van Jju: .

y e's

/.tvJkCi.) plur- van jy:; JikziJ), de notabelen;

de bedienden, als het ware rfe oojew

van den meester.

^ CS

lur. van
jf.

y!> CS

^j^ ) pil

LII^VaaD) plur. van ^, zie Jor.

/ /

(mal. iratzah) ar., het ter hulp ko-
5.

men; het bijstaan; — hulp; bijstand,

s

tJOLXC») (lual- ardzijah) plur. van lic.

CS

y
y c s

van ^)jt ,

/ es

Aj> ^) (uial. arribah) plur

y c s

L„ QAC\ ar., plur. v.^ (mal. roeloef), de

voorhuid hebbend; onbesneden; de

voorhuid hebbende enz.

y CS

dC4,.A^ ) (mal. arlimah) plur.. van Jl .

y
y c

\j^J^-} ar., hel bezwijmen; hel flaauw val'

len; — bezwijming i flaauwte.

y CS

Vjsa^) plur. van ^J^,

Q) I. ang pron. pers. 2 sing. masc, jegens

^mannen (jlS^ jegens vrouwen); meestal

zegt men awaq ang. — [T.]; In Keddah en

Perak gebruikelijk. — [C.].

IL, batav. , ik wil niet, — [B.] .

III. div., titel van de voornaamste leger-

hoofden in de voormalige rijken Malaka

en Djohor (z. &it) .

-^ C ) iMff) jav., in; te; van, — [C.]. ^

Q,) ang;a, beschimpen; bespotten; helooven

t

en niet geven, — [R. (D. en W.)].,

^VD) ongara en, minder goed, ang*g*ara,

roode steenbrasem.— [L.].

zie uju)

i^*^Si ) angit (en hangit) , als gebrand haar,

of ten naaste bij zoo riekend; reuk

{lucht) als gebrand haar enz,; keangïtan,

reuk (lucht) als gebrand haar enz.

aiigat (en hanggat), warm; heet [door

vuur]; warmte; hitte [toestand door

vuur te weeg gebracht] (z. panas); meng*a-

iig'atken, warm enz. doen zijn, (maken);

warmen; opwarmen; verwarmen; keandalan,

warmte enz.

H- L*: ang;ot, batav., gek; dwaas enz,

[B.].
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^ S^ (vgl. aiiggoer IV, T.) aiig'or, batav.,

adv., liever; bij voorkeur; heler dal, —
[B.] ook angoeran; jav. angoer.

^ /.i ^ ) >£) aiigrawaii; kajoe a., soort van

timmerhout voor sohepen. —
[P.].

^ ^^) (jav. aiigrem, T.) = ng^ram.—

[P.]; vgl eram.

5f / M^^ ) angas, bluffen; verbuffen,— [K.].

u^^ z. haiio*8a.

/ . iV^w.C) aiijfsana (= seiiiia) naam van een'

boom — plerocarpus draco; lingoa;

nephrea — met fraaie geele bloemen en een

zeer gezocht meubelhout. — Het blad be-

vordert den groei van het haar. — [B.].

<j;^/s,,gy^C.) eiigsoet (ensoet en ësoet), mmg-

eiigsoet, beelje vóór beetje overcene

vlakte schuiven, zoo als bv. kleine kinderen,

die nog niet kunnen loopen, mei hun* ach-

terste over den vloer; opschuiven; opschikken;

zich zachtjes en beelje vóór beetje voortbewegen,

zoo als bv. een vaartuig, dat nagenoeg wind-

stilte heeft; eventjes van zijne plaats schuiven.

vg^ ) (en aiisoer), mengatij^soer, bij kleine

eindjes, voetje vóór voetje, of beetje vóór

beetje zachtjes aan voorlrukken;— vorderen;

van eene schuld: verminderen, door de betaling

van een gedeelte daarvan, op welke wijze

ook; aiigsoèran, wat in mindering eener

J

schuld betaald wordt; termijn, in dien zin.

i^^i^,^^) ans:sangf, batav. uit 't jav., kieuw

van een^ visch, — [B.]; vgl. insang.

i^wii.) ingsang^ z, insang.

C ^

^ ^ rwWUvC) aiig'sal, jav., verkrijgen; erlangen;

bekomen, — [C.].

Lw^kD ) engsel (en ensel) — verb. ned. —

,

hengsel; scharnier,

^^^jAj^^] ingsoeii, jav., ik,— [C.].

Li3 ^iv^r" ) angsöèka, — skr. asóka —

,

naam van een' boom — pavetta

indica; flamma sylvarum peregrina — die

fraaie, welriekende bloemen draagt.

angoep
,
gapen.— [R.] ; verkeerde

uitspr. van 't jav. angob of angop [T.].

sC.) I- angka — skr. angka — , teeken;

merk; cijfer; nommer (getalmerk) bv.

van een' brief; angka döëwa of alleen angk^

het cijfer 2 (r), als teeken der verdubbeling

(gramm.); mengangka, nommeren enz.

IL denken; zich voorstellen.— [G.]; angka-2,

denken; peinzen [L.].

^ LLXD) angkoe, batav.,= a ngkoe h— [B.].

C.j^ ^lgl\ engkoe— wijzig, van t^ugkoe—

,

titel der mannelijke en vrouwelijke

afstammelingen van het boegineesch vor-

stengeslacht, waarin het rijksbestierderschap
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over hel voormalig rijk Djölior, met deii

titel van jaag (lipQrtöëwan mcëda of radja

möëda (wij zeggen verkeerdelijk: onderko-

ning van Riouw), erfelijk was. Bij de

verdeeling van dat rijk, in 1824, is dat

vorstengeslacht, met zijn erfelijk rijksbestie-

derscliap, bij het rijk Lingga gebleven.

oiigka, naam eener soort van grijze

apen, zonder staart en met zeer lange

armen — hylobales concolor; simia longi-

manus—

.

^ C,-^ xC\ iug'ka, vrolijk; dartel [C.].

i\^C.\ angkara,— skr. ahaugkara—, ver-

waand; 7noedwillig ; baldadig; siout;

vermetel; verwaande enz, handeling; het

verwaand enz, zijn; verwaandheid; moedwiU

ligheid; baldadigheid; stoutheid; vermetelheid;

en d ah a.^ bevallig, maar verwaand enz,;

bevallige verwaandheid enz,; mengangkara,

de gemelde hoedanigheid vertoonen,

/ igs^vic.) I. angkasa (akasa en akas) —
skr. akasa — het luchtruim; de

vrije lucht; de ether,

IL een vergezicht op een boschachtig oord,

- N-

^^^^^aS^iCV, mengangkat, oplichten; optillen;

opbeuren; opheffen; verheffen tot

een^ rang, eene waardigheid, eene familie»

. betrekking [kind; vader; broeder enz,); aan"

nemen tot eene familiebetrekking; roemen;

prijzen; ophemelen; lekker maken; van spij-

zen: oplichten en opdragen; opdisschen —

;

van een gezang, voorlezing, dans of derge-

lijke: aanheffen — ; van den etter in eene

wond steken; mengangkat (akan) anak,

tot kind aannemen; anak a., aangenomen

kind; berangkat, alleen van vorstelijke

personen: ergens naar toe gaan heen gaan;

opbreken; op reis gaan; van de bedienden

van vorst, personen : eten opdragen; mangkat,

op reis naar de eeuwigheid gaande zijn;

sterven; gestorven zijn; angkatan, optocht

(mater.); leger; vloot; reisgezelschap; gerecht

{spijs die gedragen wordt); reis; draagbaar;

angkatan radja diradja, soort van draag-

baar voor het lijk van een^ regeerend vorst;

pengangkat, wie oplicht enz,; oplichter;

optiller enz,— ; naam eener plaats aan de

monding der rivier van Sambas, met het

fort Sorg, bij de Nederlanders: Pi^mang-

kat.

rySsS^h meiig'aiigkoet, opnemen en weg-

brengen, m^ngangkoet sarang, rfe

bouwstoffen voor een nest opnemen en daarmede

wegvliegen, wegloopen enz,, d. i. zijn nest

maken; angk(jêtan, wat opgenomen en wegge-

dragen is of moet worden; pengangkoet,

wie opneemt en wegbrengt; lastdrager; sjou-

wer, in dien zin; angkoet-S, naam eener

soort van wesp, die even als de zwaluw,
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natte aarde opneemt en wegdraagt, waar-

mede zij haar nest maakt.

\^^^^^6^s^) L angkot, steken; branden [zoo s\s

bv. de etter in eene rijpe zweer].—
[R.]; vgl. onder angkat [T.].

II. een ronde bol van bloemen, daar een

s(eel in gestoken wordt, — z. go b ah. —
[L. bew.].

men^ang^kit , van zijne plaats

nemen, inz. een pot: van het vuur

nemen — ; eene fuik of dergelijke uittrek-

ken en wegbrengen — ; goed dat gedroogd

wordt wegnemen (vgl. bal. angkid, T.).

^ C^*^^) > engkèt-S, batav., wordt gezegd

van het geluid, dat een draagstok

(p i koel a n) al doorbuigende onder het gaan

doet hooren.— [H.].

(j;^/C5s£i. ) (en oeiiggit), meiigoengkit, eventjes

met eene spaak oplichten^ door den

hefboom naar boven te brengen.

I , oeiig'koet-;^ , batav. uit gebrek

aan krachten krom, gebrekkig loo-

pen, bv. al knikkende voortstrompelen, — [H],

•^ SsS^ I. angkar, soek., waterbel,

II. jav. (angker, T.), belooverd; toover-

achtig; door spoken bezocht, — [C.].

•^ ^!^s£-.) ang'ker, batav. fier; trotsch; heilig.

— [B.]; zie y:c) II.

^ Sk^) oenykoer, — Beroengkoeran, tel-

kens vallen en weder opstaan (H. T.).

^s^) eii8:ker— verb. van^Uj](spr. ingkar).

^( >^«^^^ angkas, bind., = akas, —
[L. bew.].

^/ ua5s.C) (jav., T.) aHj^koes en akoes,

een olifant drijven, — [R.].

/ mskKD ) oengkas (en oenggas)
,
gevogelte;

óë. angkasa, de paradijsvogel;

oeiig'kas-angkas allerlei gevogelte,

/ w^>i^ ) ongkos— verb. ned.— onkosten;

beröngkos, van zaken, hande-

lingen enz.: onkosten hebbende zijn; tijada

1)., zonder onkosten,

^ iS*D) angkang, singap., = angkat. —
[K. (Abd. sch. wdb.)].

-X- i5s^ ) I- aiigkoiig, soek., pop in het

kaartspel, — ook Bal, dus chin. ? T.

II., aiigkoiig-3, het hangen en slingeren

van een bijna afgebroken of afgeknaklen

boomtak, — [R.].

III. angkong-S, muggen met zeer lange

pooten en een klein lichaam. — [R.l.

i>^), niengengkaiig, wijdbeens gaan.

c>J;iV
iiien^oeiigkaiijf-iigoeiigkit, eventjes

mei eene spaak oplichten, door den

hefboom naar boven te brengen, op verschil'
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lende wijze; iemand of eene handeling van

iemand op allerhande wijze bespreken; op

en neder wippen, zooals bv. eene wipplank;

heen en weder loopen; allerhande bewegingen

maken; daardoor drukte verloonen\ koers i

ce. oe,, wipstoeL

C QJtsÜ) aïlgkap-3, bedenken; bepeinzen;

in gedachle zijn, — [R.].

i QJ>1,C1> I. ang^koep, de tangvormige uit'

einden van een halfontloken knopje;

half ontloken knopje; nijpertje, dat van zelf

weder open gaal, wanneer het dicht geknepen

is en de druk ophoudt; men^aiigkoep , met

zoodanig nijpertje vatten; open en dicht gaan,

zoo als bv. de mond van een zieltogende;

m^ngai^koepk^n djari, de punten van den

duim en een der andere vingers tangvormig

tegen elkander brengen; angkOëpan , ivat

op eene angkoep gelijkt; de tangvormige

uiteinden van een pas ontloken knopje.

* IL, an^koep-S of aiigkoeb-3 men. spel-

ling van angkoet-;^ [T.].

S^) (of roenjkap), iiieii<^oengkap
,

zich in woorden uitdrukken.

l^_^Ji..>^C.) ?ngkak, soort van taart.

L Jl.j^^ } ongkak, twee sterke, rechtop

staande houten pennen op den

voorboeg van een vaartuig, Uisschen welke

het ankertouw loopt; lobang — het kluis-

gat ^ opening aan den boeg van een vaar-

tuig, waarin het ankertouw loopt.

"^ \>sS^h batav., oen^koeliii, een kind dat

lastig is tevreden stellen, (uit ^t bal.

toengkoel.? T.); een ander oeng-koeliii=
jav. ngoengkoeli, bv. van een' Ijoom die

boven een huis uitsteekt. — [H.].

Vj5v^j? men^oeng^kil, oplichten meteene

spaak of een' dergelijken hefboom,

^ -^ K c\ aii^keloen^, batav., zeker mu-

ziekinstrument van bamboes. —
[B.]; Jav. aiig*kloeiig*, een muziekinstrument,

bestaande uit een raam, waarin eenige aan

het boveneinde schuins afgesneden bamboe-

zen pijpen naast elkander staan, die, als

zij bewogen worden, een schel geluid geven.

^LL^JiE\ èngklèk (of sèngklèk) , batav.,

over de heup dragen, bv. een

kind; {een kind) dat schrijlings over de heup

zit, met de hand tegen de zijde houden, zoo

als de baboe's doen. — ook sangkil.— [H.].

•H / Ó^J^) aiig'kin , batav.— oorspr. chin.—
een buikband, die door de vrouwen

gedragen wordt, gelijk de saboek door de

mannen. Hij ziet er als een lint uit. Voor

den buik worden de einden aan elkander

gehouden door een zilveren plaat in den

vorm en ter grootte van een horologie, die

selepa heet. — z. amb^t. — [H.].
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•)f aJ>*vC) aiigkoe, w. sum., grootvader.—
2e (beler augkoel^ T.) heelt de

kracht van ons suffix achtig, bv. angkoe

mejrah, roodachtig; angkoe menoeroen,

iets naar beneden hangend; angkoe ajer,

tvaterachtig , op water gelijkend.— [N.].

^JS^ ) engkau (en dikau en bij verk. kau),

pron. pers. 2. sing. en plur., gij: gij-

lieden,—Het wordt in de spreektaal gebruikt:

jegens minderen uit den lagen stand; door

ouders jegens hunne kinderen; vaak door kin-

deren, voorn, speelkameradeii jegens elkan-

der; jegens God; in een' verheven ofemph. stijl

jegens iedereen, bv. jegens een' reg. vorst;, bij

de inhuldiging. De verk. kau dient ook als

personaal pronominaal-praefix, ter vorming

van den 2en pers. sing. der gebr. tijden van het

act. (volgens anderen 't passif, T.), door

zich, zonder klankwijzigingen te ondergaan

of voort te brengen, aan den staravorm te

sluiten; meng^en^kau, met het woord ^ngkau

bejegenen enz,; kaulihat, gij ziet; t^lah

soedah kaulihat, gij hebt gezien.

<XJ>s^) I. an^koeh, trotsch; verwaand;

opgeblazen; hoogmoedig; hoovaardig;

trotschheid; verwaandheid; opgeblazenheid;

hoogmoedigheid; hoovaardigheid ; men^ang:-

koeh, zich trotsch enz, gedragen; peng;ang-

koeh, wiens gewoonte het is y de hoed. rad.

te vertoonen enz.; frotschaard.

II. z. ^) 2\

<K.^j\^}9 engkah-S, nog niet geheel gaar

(nog eenigszins rauw), zoo als bv.

gekookte aardappelen of eieren; van vruch-

ten: nog niet geheel rijp^of murw — ; van

het orgaan van den smaak (t^kkak): nog

niet verzadigd.

C5'
5sii.V inengoeng^kai, een^ knoop (noeud.)

ontknoopen; losknoopen; opgewonden

touw, garen enz. loswinden; ontwinden.

.l3sC) I. an^^a (en anggan) wijz. van

hiug^^an; üii ang^^anja, dit is de

grens er van.

II. tak; berB-iigga, getak; nes a b., een

hert met getakt gewei. — [L.].

•)^ Li5>>C.) ^ng'^ftj batav., neen; niet; nie-

mand; niets. — [B.].

CJL5sC) inggoe, naam van een oneetbaren,

doch niet vergiftigen zoutwatervisch.

^Ci-XC-V ang'?o-^) w. sum., vermengen,

schakeeren. — [N.].

)(. \.>^) I., augga-^, w. sum., wé^ew schudden.

— [N.]; vgl. anggak (T.).

II. z. enggah.

'j\>sjb.) z. ongara.

X- |j;;x^>sC. ) anggoet, batav., knikken; van

een vaartuig; stampen. — [B.].

— z. auggok.
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f meug^iiggitf rijgen; aanrijgen [bv.

dek riet op de daklatten] ; een trom-

melvel of dergelijke op de trom enz, span-

nen; rijgen enz,f aiigg^ïtaii, wat gerijgd enz,

is of moet worden; als ware hel: rijgsel;

pen^an^g^it, wie rijgt enz.; waarvan geregen

wordt, bv. rotan p. atap, rotting, waaraan

de dekbladeren geregen worden, om tot

dekking te kunnen dienen.

i^>N5vD) oengg-it, z. o eng kit.

C >̂sD ) , menjoenfgat, zich met het bovenste

gedeelte bij afwisseling nederbuigen

en weder oprichten ^ zoo als bv. bij het bij

voortduring herhalen der woorden iXillïMJï,

of zoo als eene elastieke roede, die schuins

in een stroomend water staat en door den

stroom gedwongen wordt, zich neder te

buigen, doch weder opspringt, zoodra de

stroom, welks kracht vermindtrt, naarmate

de roede buigt, door de reageerende veer-

kracht der roede overwonnen wordt.

^j^^Ts^ ), mengoiiggit, eene op en nedergaande

beweging maken, zoo als bv. de staart

van een kwikstaarlje, een dobberend vaartuig,

de achterste van eene vrouw bij den coitus.

^ \j^y^S^) ènggèt , ba tav. , met een haak naar

zich toehalen, bv. een boomtak om

de vruchten er af te plukken. — vgl. sënggét.

.

- [H-J-

^ ,.i) .f>s.C.) aiiggerana,singap.,=bauiaga.

[K. (Adb. sch. wdb.)].

J5vD) I. (pers. ,UjÏ, spr. anggar), nie-

iig;an»:g'ar, rekenen; oordeelen; mee-

nen; rekenen op iets; steunen; berekenen;

meten {zonder instrument); beoordeelen; be-

grooten,

II. tijdelijke zitplaats, zoo als bv. in den

tuin, op eene openbare wandeling enz.;

aiigg'ïïran, oordeel; meening; alles, tvaarop

men rekent, steunt, vertrouwt, (mater, of

immater.); steunpunt; onderlaag; basis; vaste

regel; arithm, formule; punt van uitgang;

berkening; begrooti^ig; maat; tijdelijke zit-

plaats; wagen, inz. bovennatuurlijke.

^>s£i) ang'g'er, veroorlooven; gedoogen;

toestaan. [(].].

J5vC.) I, meiigaiig'goer, eene tak of twijg

afsnijden en overplanten; stekken;

aiig8*(feraii , tak of twijg, die afgesneden en

overgeplant is; stek — ; tak of twijg, om

afgesneden en overgeplant te worden.

II , iiienganggoer, ledig zitten; ledig ho-

pen; ledig gaan; niets doen; lanterfanten;

luieren; penganggoer, wie ledig zit enz,;

wiens gewoonte het is ledig ie zitten enz,;

lediglooper; ledigganger; lanterfanter; p6r-

aiigg^üêraii , lediggang.

lil, — pers. ^^) (spr. anggoer) — wijn;

wijnstok; wijngaard; druif (zelden); rfrwt/
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{druivetros, artil); a. hcêtan, de wilde

wijnstok— vifis labnisca — ; aejr a., wijVi;

l)(ï3wah a., druif.

IV. (vgl. aiigor, T.)= reniak, ook: ang'-

goeraii.

X- Sk^), anggor-S, ivaggelende gaan, aLs

een beschonkene, al stoofende mei

zijn hoofd, — [L.].

-^ S>S^} I. iM?§'fr, bcnk., van vogels: roes-

ten— [G]; vgl tinggir [T.].

II., iiigger-3, iiaam van een' visch.— [L.].

^ f J^ J>sS^) aiiggeris, jav. een spaansche

dollar, — [C.].

( v^ ^s.C' ) ingg'eris — verb. eiirop. — en-

gelsch, Engelsche, Engelschmau;

tanah (negrl) i., Engeland, — z. J^) -

l,^ j) J>vD) an^gfi^aj soort van lang opper-

kleed voor mannen, waarvan de

borststukken overslaan (eene dracht der

Mooren).

i^^ ^><D) aii§*gerik, naam eener soort

van woekerplant; a. bOëlan ook

daoen lau, naam eener bijzondere soort.—
* ang'g'crek — epidendrum of orchidee—

soort van zuigplant enz. De Mal. noemen

haar heenga kastcêri. Er zijn nog andere

soorlen, die b(Bnga poet^rï en böênga

bidijadari heeten. — [RJ; de bijzonder

fraaie bloem van eene soort schorpioenhloem

genaamd [L. bew.]; soorten; a. b^toel,

de scorpioenhloem — cymbidium bicolor;

a. lama, — cymbidium cuspidafum — ;

—

[C.].

^^J^é>^)
z. oeii^kas.

r j^^S^Q^h iMfw^oeng-gls, beknabbelen; be

knagen [bv. een knook] ; knabbelen

aan iels, bv. aan suikerriet

i5s.C.) I., meng:ang*g'oeii^, oplichten; optil-

len.

II. jav., bestendig; onafgebroken. — [C.j.

III., a. gaja, vf. sum. in de war zijn;

het spoor bijster zijn; niet weten welken

weg of partij te kiezen. — [N.].

iSsC) enggang:, de rhinocerosvogel — bu-

eeros — ; ê. papan b., bicornis.

9L^!s^) oengg'aii?.oeng:8:it, z. oeugkang.

o eng kit.

(en Iiaiig'gap)) nieu^ang^^ap, eene

buiging maken inz. bij het uitnoo-

digen tot iels, bv. om te eten, te drinken,

te dansen en dergelijke, ook van groote

vogels wanneer zij willen opvliegen ; toedrin-

ken; met eene buiging uitnqodigen om iets

te doen; met eene buiging engageeren, bv.

tot den dans, ook (zonder buiging) vaneen

troep danseressen, muzikanten, tooneelspe-

Iers en dergelijk volk.
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•x- >v£X) aiig:?ak, weifieren. [L.].

i, luen^ansf^ok, van het hoofd:

knikken— ; knikken met het hoofd,

van slaperigheid, van ouderdom (z. s^nggok),

als teeken van toestemming, goedkeuring,

bevestiging f
groet, of als uitnoodiging om te

naderen; van een vaartuig: stampen; pe-

ngan^g'Ok, wie met het hoofd knikt enz.;

knikkebol; schuddebol; vaartuig dat stampt—

;

wat met het hoofd doet knikken enz,

L_ iL->..C> ) I. mengonggok, gebukt en schoor-

voetend voortgaan, zooals oude

lieden; op die wijze bij iemand voorbijgaan,

als teeken van eerbied.

II. hoop levende wezens, die bij elkander

zitten of staan; berönggok, in een hoop

hij elkander zitten of staan.

^\ anggai, van een vaartuig: licht

geladen.

KSlc.)* menganggol, van een voorover

gebogen hoofd of kop opwippen; van

een vaartuig: den boeg omhoog steken; van

beesten met horens : op de horens nemen—

;

met het hoofd of den kap achteruit slaan tegen

iets, bv. tegen het gezicht van iemand, die

ons op den rug zit.; terUnggol-^, of

tanggol-anggol, van een voorover gebogen

hoofd: beurtelings opwippen en weder zakken

— ; van een vaartuig: voor zijn anker rijden.

Mv^) I. oenggal (gemeenzaam, bij be-

' namingen van familie-betrekkingen

verk. van t oenggal); pa' oe., vaders of

moeders eenige broeder: ma' oe., vaders of

moeders eenige zuster.

IL, niengoenggal-ngoenggal , van het bo-

veneinde van iets, bv. het hoofd van een'

zw^emmende, de uitstekende punt van een*

elastieken slok, die in een stroomend water

staat;» en dergelijke: zich op en neder of

heen en weder bewegen— ; van een vaartuig

of ander drijvend Hchaam: met de golven

op en nedergaan; en als de afstand of de

golven groot genoeg zijn: beurtelings ver-

dwijnen en weder zichtbaar worden.

^ A>ii) I- (div.), oeng'goel, hos haar,

die hoven aan eene vlag, piek en

dergelijke gebonden wordt. — onggol [L.].

IL balav., galoppeeren; rennen. — [C.].

-^ k5vC^) enggal, jav., spoedig; vlug; gaauw;

gezwind; Imastig; rasch; snel; dra;

fluks. — [R.].

. . wa5s!^ ) ing^elan— eng. E n g 1 a n d— Eng-

land. — z. ingg^ris.

.*JCd) anggan en inggan, z. angga L

^i^sijb.) I. anggoen, van eenig materieel

werk: fijn en net — ; van manieren:

beschaafd; aristokratisch; fijnheid en netheid;
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beschaafdheid in manieren: aristohratische

hoedanigheid in manieren.

II. aandeel; portie, <— [C]

III. w. suni., wiegen; schommelen.— [N.].

IV. an^^o^nan, mm-selen, — [L.] ; oen^-

gröênan en ber&n^^wnan, vermorselend. —

/5n^C) engg^an, weigerend; weigering.

y^Yj-^<i^)
oeng'g'oeii, dik stuk hout of andere

brandstof, dat men op het vuur legt

en zoo onveranderd laat liggen , om het vuur

te doen voorfsmeulen; niengoeiiggoen , soek.,

zich als rad. voordoen^ d. i.: stil zijn; in

gevoelloosheid verkeer&n; m. d i dalam röë-

mah, te huis hokken; oenggöênan, wat tot

oeiiggoen dient, heeft gediend, moet of kan

dienen; hout dat van binnen vermolmd is en

derhalve daarvoor geschikt is; kajoe oe., hout

vanof vooreene oenggoen; kajoe ïni lekas

cB., dat hout vermolmt spoedig van binnen.

"^tUKj^) ang^g^au, de hand oplichten, als om

te slaan. — [C.].

^ É^s^Si) ang^g-o, w. sum.^ langs omwegen

spreken; verbloemd spreken. — [N.].

LHJ y^^) anggota, lid; ledemaat. — Kan

niet gebruikt worden voor lid van

een genootschap en dergelijke (z. Jjt>}).

^ A«5si£i. » ?nggali, niet weten (alleen op en-

kele plaatsen in gebruik). — [l\.];

batav., neen; niets; mak tjari apa? §ng-

gah— moedertje, wat zoek je? niets; ook=
kagah,— [H.]. Mij zijn beide woorden zonder

sluitende h opgegeven. — [T.]. — z. g ah.

^^xJCd\ inggili, jav., ja. — [L.].

•^/ J>>X^) I. anggai, bespotten; bedriegen.—
[L. bew.]; Foppen; voor den gek

houden. — [R.].

II. (schrijlfout in pi. v. ^)? T.) weige-

ren. — [L.].

"^
, VD) angel, jav., moeielijk; ingewikkeld.

- [c.].

i.Ai;;i.) angloeng (in hik. en poëzie)— oorspr.

chin.— paviljoen; prieel; priëelachtige

overwulfde gang.

-^ iAD ) angling"? jav. spreken; spraak,— [C] .

éAC.) anglö, — oorspr. chin. — , vuurpot;

komfoor; test [rond met een luchtgat,

voor kolen]. — z. keran. —

•¥: s^) angoem, gapen. — [R,]; vgl. angob

\ en angoep (T.

^.w^), mengangan, ji?m^w; over ietszinnen;

denken [hetzij met verlangen of met

afschuw]; angaii-!^, denkelijk; gebeurlijk.

^^**Ü.) angon, batav. (uit 't jav. T.), wei-

den. — [R.].

(^\ angin, wind; tocht; lucht, (ook fig.);

luchtgesteldheid; damp; gerucht; a. hi-
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lóèwan, wind van voren; a. loeroêtan, of

a. sorong bcferïtan, ivind van achteren;

a. timbaroewang of a. r(wang. wind

die in de richtig van het middelste vak van

een vaartuig, waar het water iiitgehoosd

wordt, d. i. dwars , inkomt; a. t^rabëraiig

(m^n^mbêraiig) balöêwan. wind, die in

eene door het voorwant van den mast en den

mast zelven aangewezen richting , d. i. kraau'

balksgewijs, inkomt; a. iQmbërang (mg-

n^mbêrang) belakang (bérïtan), wind,

die in eene door het achterwant van den mast en

den mast zelven aangewezen richting inkomt;

a. k^ntjang k^lat, koelie, waardoor de

brassen gespannen zijn, maar meer ook niet; a.

g(Bnoeiig-2-ngan, rukwind; a. bïdai vasic,

een of eenige dagen aanhoudende sterke wind

uit denzelfden hoek , zonder eigenlijke wind-

wolken, waaruit hij voortkomt, verschillend

van a. moe s i ra, passaatwind, a. tcèkoes, rfc

eerste noordelijke winden , na den westmoesson,

die echter nog niet aanhouden; a. k klamboe

s^b^lah, doorstaande noordelijke winden,

die nog niet zoo sterk zijn, dat men niet de

helft der bedgordijnen zou kunnen openen; a.

k^lamboc m^noenggal, daorstaande stijve

noordelijke winden met regen, voor welke men

zich in de bedgordijnen opsluit; a. êkor döë-

joeng, ook wel a. lahon baharoe tjina,

doorstaande stijve noordelijke winden , zonder

regen; chabar a,, los gerucht; tahi a., over-

blijfsel van wind of regenwolken, die zich out-

last hebben; doode lucht; praatjes; beuzeltaal;

naam eener parasiet, met zeer fijne luchtwor-

tels, die men veronderstelt na eene bui op de

boomen te zijn gevallen. Het is een genees-

middel tegen winden; mata a., windstreek;

pökok a., wolk, waaruit wind zal voortko-

men; beraiig^in, wind; tocht of lucht hebben;

daaraan blootgesteld zijn; zich daaraan bloot-

stellen; een luchtje scheppen; men^an^inkeu,

aan den ivi?id, tocht of de lucht blootstellen;

luchten; kean^inan, door den wind geraakt

wordend of geworden zijn; d. i. de uitwerking

van den wind ondergaand of ondergaan heb-

bend; peran^ïnaii, vertrek op een plat dak;

luchtige opperhamer, an^in-S, geruchten,

cJt£i.) alleen in oeii^ah-ang^eh.

cXÜ ) (en ngeli) , men^en^eh , naar den adem

hijgen, zoo als bv. van te veel te eten, van

vermoeienis; en^ali-en^eh naar den adem

hijgen enz. met verscheidenheid van gebaren.

Y<^^j^
(en ngah-^), men^en^^ah-S, hijgen ,

zoo als een zwaar vermoeide; buiten adem

zijn; en^ah-eiigah (en ngah-ngeh) z. eiigeli.

(^ ^ )) ar., interj. van walging, afkeuring

of verfoeiing, foei; fij.

(^\i) plur. van ^\ .

<Jü^\i) plur. van «y.
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y c

C / /
ar., hel opnemen; hel beginnen; —

opening; begin.

y o

/>iü) Jo ) ar., hel ui/gespreid zijn, als een

top ijl; hel, op den gro?id liggende,

zijne armen uitspreiden; hel zich uilspreiden;

hel zilleu, de voelen onder hel lijf, de teenen

van den rechler voel op den grond.

\\su^i) ar., het arm worden; hel noodig

hebben.

6ti J^Ujf

/J^l.5C) plur, van jli .

c—03 ) (tual. aftik), ar., plur. jUT landstreek;

gewest; kim; wereld; heelal; de pi,

getveslen of landen der wereld,

\\a3) plur. vaa ii.

ycs

ö) ^) pliïï^ van jj.

jki) plnr, van ^di.

y c

<3 ) >3 ) ar., hel alleen zijn.

/c^

C 5 yi) ar., in 't maleisch alleen van een'

haan: wil; jjï) wille; de mtte kaC

ex„ (1. i. een wille haan.

^i SS ai^, Franken; Europeanen, met uit-

"zondering van de Grieken en Turken,
w c/c

^^jJS^vi J) (mal. ifrandjï) ar., frankisch;

enropeesch ^mel uitzondering van

Griekenlanden Turkije); Frank; Europeaan.

c c5

C
/ c

(^v^) ar., Ae/ bankroet maken; — ban-

kroet,

5 / c/

(jj^ j\3) ar., P/rtYo, de grieksche wijs-

geer; ^] ^^li) de goddelijke

Plato, zoo als hij zelfs door de Arah. ge-

noemd wordt.

y . os

/»wv.AXw^3) pers., absinth.

c p CS

^^'i^*) pers., beloovering; tooverspreuken.

C—Js^i) P'ur. van ^,
y CS

Li3 ^!]^) plur. van Ciii.

5) cj;

ycs

fjj^^)
ar., adj., compar. superi, corapar.

en superi absol van Ja^.
ycs

(J^-^i) pinr. van j2i.

MAX.-NEDEKL. WOORDENBOEK. DEEl 1.

^ f^Aj) plur. van ijJS ,

ycs

LL> Va5) plur. van CSXi,

yos

/^1x3) plur. van
^J,

o/s

C.cXa5 ) ar. (lurk.), plur. hj^\ (mal afaii-

dijah), heer, als lilel, — Komt

dikwerf voor in brieven uit Mekka hv.

^^Sxi] s^s^) de Heer Ahmad,
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/ C/'S

(mal. afandijah) ar., pliir. van

/

1i)j,h) plur. van

43) plur. van Jli.

'J^-^
bendika.

a
y CS

t$V.il5) pillis van jy.

\usi) plur. van ^i.

^yj) plür. van J^.

C^ ^ ) apa, /e/^; tt;a/; ^Av., verlangend, weti-

schend of aandringend (Het slaat als

adv. na hel verbum); a. jang, hetgeen;

segala a., al wat; harang a., iets, onver-

schillig wat; tijada a., niets; dj i kalau

dpapon, ivat het ook zijn moge; bïla a.?

of a. bïla?, wal tijd? te welken tijde?

walmeer? a. b(^sar?, wal is de grootte, d.

i. hoe groot? b^sar a.?, zoo groot als wat?

lihatlah T\., zie toch; apalah is het adv.

int., en wordt veelal nog door k i ranja

gevolgd. — z. voorts ^); Ini a., hier is hij

[zij enz.); meiig^apa, de hoedanigheid ver-

toonen van iets te zijn; iets te beteekenen hebben;

van belang zijn (Hel staat gew^oonlijk negatief

of vragend); tijadgi iTi., niet van belang zijn;

er niet op aankomen; m^ngapgi?, van welk

belang is het? waarom? berSpa, iets hebbende

zijn; eene zekere hoedanigheid hebbende zijn;

iets op eene zekere wijze zijn; met iets

bezig zijn, — z. berapa; lueng'Apakeii,

iets (dir. obj.) doen zijn (tot iets maken);

iets doen met iets (dir. obj.), iets als iets

behandelen; voor iets achten; tijada djüöga

. diépak^n akoe, men doet mij toch niets:

diapaken ïtoe?, wat moet daarmede gedaan

worden? tijada t^rapiiken itoe, daarme-

de is niets gedaan geworden; daarmede kan

niets gedaan worden; nieii^apaï, met iets

behandelen; peng:apa, wie altijd mengapa

vraagt; vraagal; wat iets doel zijn enz,—

;

belang of gewicht eener zaak; apa-^, bezit-

tingen; eigendommen; vermogen: spullen [z.

k^rdak en m^rdak].

^(, 3 ) apoe, jav., kalk. — [C.].

L, ^ ) l' api, vuur; kajoe iï., brandhout;

góênoeng a., vuurberg; kapal a., stoom-

schip; berapi, vu7ig zijn; gloeiend zijn;

mengapik(?n, opstoken; aanhitsen.

n., api-^, kwatiswijs; anders spreken dan

men denkt, — [R.]; jav., veinzen; voorgeven;

voorwenden; huichelen, — [C.].

ni. api-;^, eengev^as— aricenniatomentosa

(L.) _._ [R.].

IV., api-S, vuurvlieg; glimworm, — [C.].

^ L ^ ) ap, batav., mand voor gebak,— [B.].

r
O) oepama (meer gebr. oempama)— skr.

oepama— gelijk; het gelijk zijn, verhou-
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ding van gelijkheid of gelijkenis; gelijkenis

(parahei); adv., gelijk; gelijk als; even als;

conj., b i/j vergelijking ; bij voorbeeld; gesteld;

m^}r\hi}vï (iJ., de iemand toekomende eer

of achting bewijzen; meiig^oepamai of me-

li^oepumakeii, bij iets vergelijken; gelijkstel-

len; iemand naar verhouding , d. i. met de hem

toekomende eer of achting , behandelen; peröê-

painaaii, vergelijking, gelijkstelling; behande-

ling maar verhouding', spreekwoord,

r QJn oeptlja — skr. oepaja — waardoor

men zijn doel bereikt; middel, fijn aan-

gelegd middel; daja dan oepaja, 3aja-

oepaja, allerhande hulpmiddelen, redmid-

delen of intvluchten; (zie ook daja);

ineng^oep^jaken, middelen aanwenden ten

opzichte van iets (dirohj); seoepaja, alleen

gebr. in de verkorting sopaja,

^\ apabila (bij verk. ook wel pabila),

wanneer; toen (zelden); staat soms

voor als,

^ VIxaJ ) Spoet, licht bamboes, voor schuttin-

gen. — [R.].

\^^^ysj!) I. apit, pers; soort van damspel; böêwah

a., de schijven van dat spel; a. mega,

hel persen (persing ) der wolken ; b öê 1 a n

berapit mega, de maan, persing der wolken

hebbende zijn, d. i. van wolken omgeven of

tusschen wolken zijn; a. tjïna, chineesche

pers, d. i.: een strafwerktuig, waarmede

de vingers der scboolkinderen door daar

tusschen gestoken houten geklemd worden;

a. lempang, de twee eerste planken, die

op de kiel van een vaartuig komen; de

staatsdienaren of veldoversten, die den vorst

ter zijde staan en voor hem en zijn wedervaren

instaan; menggapit, persen tusschen twee

lichamen: van meer dan één subj.: zich aan

weerskanten of rondom iets bevinden, zoo als

bv. twee ministers nan weerskanten van den

vorst, wolken rondom de msian; klemmen;

knellen; apïtaii, persing enz,; pers; wat

geperst is: wat te persen is; soort van

damspel; peii^apit, wie of wat perst; de

twee waaierdragers hij bruiloften, die zich

bij huwelijksoptochten naast den bruidegom

of de bruid bevinden; adjudant; werktuig om

Ie persen, per.^ftoom; luik; vingergreep tusschen

den duim en een der vingers; snuifje, p.

gïgi s^rï, de oog- of hóndstanden; perapï-

taii, persing; apit-apltaii
,
gepers; gedrang;

soort van damspel; berapit, 2., dicht bij;

apit-2, aan weerskanten van iets; aan beide

zijden van iets : a p i t - 2 p i n t o e , aan weers-

kanten van de deur. — pengapit tjintjin,

Imlav., twee kleine edele steentjes links en

rechts van een grooteren diamant aan een

ring — [B].

II. batav., (uit 't jav. T.) dzoe'lkaëdab,

de He. maand. — [B.]. z. dzöelka'dali.

III., apit-1^, «ingap., klem om wilde dieren

Ie vangen. — [K. (abd. sch. wbd.)].

ö*
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C5^'
Xi ) oepetï,— skr. oetpatti— ; verplichfe

opbrengst; schatting; belasting; cijns;

tribuut; accijns; niens^oepetl, verplichte op-

brengst enz, betalen; pen«'oepetf, tvie ver-

plichle opbrengst enz. betaalt; schatplichtige.

XlSVJ?^ oepatjara — sl( r. o e p a tj a r a

dienst; dienstbetoon; aanbieding van

lekkernijen of behoeften, zoo als water, sïreli

enz/, eerbewijs; rijkssieraden; verlooning daar-

van bij plechtige gelegenheden; praal, pracht;

vertooning; me mberï oe., eerbeivijzingen

aandoen; pan tja oe., rijkssieraad , eene hand

voorstellende; twijg van goud, die bij bruiloften

den bruidegom en de bruid, en bij besnijde-

nissen den besnedene achter het rechter oor

gestoken wordt. — De Mal, voor liet grool^t

gedeelte waarvan de liet. van oepatj ara

verloren is gegaan, hebben er pa n tja bi-

tjara van gemaakt.

) J> ) aperil en aperïl— verb. ned. —, April.

f |Ms9) apas, sierlijk: smaakvol; elegant;

hebbelijk; niet plomp [zoo als bv. d(ï

tegenwoordige sebepcn, in vergelijking met

die van vroegere tijden] ; sierlijkheid; elegan-

tie; hebbelijkheid; keapasaii, sierlijkheid enz,

{ M^ ) apoes, (en hapoes), onder de op-

pervlakte van iets verdwenen, zoo als

bv. een stok in het zand of in den modder,

waarin hij gesloken is, de toppen der mas-

j

ten van een schip, dat naar de diepte gaat,

een huis onder een watervloed; iveq; niet

meer bestaand; verdelgd ; uitgedelgd ; vernield;

vernietigd; uifgewischt; uitgeveegd: kwijtge-

scholden; opgeheven; afgeschaft; nieiig^apoes,

verdelgen; uitdelgen: vernielen vernicligen;

intwisschen: uitvegen: kwijtschelden: ophe/fen;

afschaffen; enz.

0sX\mk3) opsïnder — verb. ned. — op-

ziener.

ij) apoeii^, al wal in het water drijft en

zonder leven is: drijfhout; drijfland; \\n.

losgescheurde nï|)ah struiken: iMeng'apoeii«',

zich als zoo iets voordoen: zich als zoo iels

laten drijven, bv. een yaartiiig.

i 3) apak of hapak, muf: duf; vunzig:

mufheid; dufheid; vunzigheid; nien|>*a-

pak, muf enz. worden.

i^ y>J>\ I. apik, zindelijk; rein; nel; kiesch

(ook in het eten); zindelijkheid; rein-

heid; nelheid; kieschheid (z. serïja en

selïja); nieii«:apikkeii, geven om iets; belang

stellen in iets; zich interesseeren voor iets,

II. z. cëpak-apik.

j\ai) apakala — smst. van apa, wat, en

kala, tijd — wanneer; toen (zelden).

K3) apilj borstwering van hout vóór den voor-

sten mast van vaartuigen; b^rapilk^n

papan besï, van eene apil van ijzeren
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y y

planken voorzien (jeworden zijn; apïlail,

vaker in gebruik, dan apil.

Li3 ^^AJ) apalagi — smst. vau apa en

lagi — wat dan nog? hoeveel te

meer of minder dan nog? [vragen, waaro})

geen antwoord verwacht wordt]; selang

perentah tdwan tijada diëndahk^n,

apalagi perentah sahajf)? zelfs om uwe

bevelen geeft hij niet, wat dan nog (hoeveel

te minder dan nog) om de mijne?

wj) (nit ^t Taniil, T.) apam, soort van koek

^ van gedeesemd deeg, gelijkende veel op

brood; soorten zijn: a. ko'koes; a. bakar;

a. dewa, godenbrood [ambrosia), ook sc-

n)anggi giênoeng genoemd

<Ki) iipah en liapali— vuig. wijz. van uJj apai^

^ \ 43) apöpra, jav., vergiffenis. — [C,],

J$ êj) apöëwah (en poewali) verl). van )^)^) .

^ / 3) ^^^} ? ^<^<^i*t van oostindische spijs.—
[L. bew.]; kerrij, eene bekende spijs.—

[R.]. — naam van een gerecht, eene soort

van gestoofd vleesch. — [C.].

(Ksuj) apïpah (en pïpah) vorb. van ÜLAix.

rJ ^^' apijcëii — ar. ^^)^] — , opium; ma-

kan a. of mengisap a., opium rooken.

/-/oVi) plur. van ,^'i-
TT /

<X^\ji) (mal. ikaiuali), ar., verblijf op eene

plaats; tweede en derde oproepiiig tot

hel gebed.

^^\ji) plur. van ^^) ,

«• #)\i) plur. van ^^ .

A> *\i) plur. van J^i.

ys

>-^,#)Vi>) plu»-, van j»y.

/5

)\J>) plur. van *ƒ

.

/O

ar., het naderen; het tegen iets inrennen;

het te gemoet komen; het wehvillend

ontvangen; het beginnen met iets; het zich

neigen tot iets; — tegemoetkoming ; voorva-

rendheid; goed fortuin; begin.

y c^

(mal. akbijali), plur. van Ui.

y os

iVj^i) Pl^*'- van^*.

/ ViV^Ai) af'? /«t'/ aansteken bij een grooter

/ ^
vuur; het nemen van vuur van

iemand; het verwerven van wetenschap van

een ander; inlassching van eens anders

woorden in zijne eigene, ter verfraaiing.

O) oktober, ned., October.y,y^
y CS

c
,\c\j>^ plur. van i^'^-
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y CS

>^)LXi) plut*- van ^cyi\

/c

\) ^) ar., hel bevestigen; hel bekrachligeu;

hel rah'ficeeren; hel belijden der ivaar-

heid; hel erkennen van eene aan een' ander

ie bewijzen dien si; — bevestiging; bekrach"

liging; rali/icalie; belijdenis der ivaarheid;

erkenning enz,; mal. verb. zijn: ekral en

ekral.

\0 >^ ) ^^-^ ^^^ 0^^^ leenen aan iemand; hel

geven van createl,

]) *i) ekral (en ekral) veri). van ,)it.

/cj:

J Jf) Hr., I compar,^ superi, conipar. en

super). al)soL van u^ ri"; en van daar

II waarschijnlijker; meer, meest, zeer, na

enz» zijnde; tvaarschijnlijkere.

\\.amJ) aksara (en .LJ't)— skr. aksjara—

,

^^) ? de meer verwijderde tempel ^ d. i. die

van Jeruzalem.

(Xj<j^u03) (mal. akdlijah), plur. van L^*.

y CS

[,
Ak>% \ plur. van L-^lai*.

y CS

\J:23) plur. van .lai'.O
y CS

, U^ ) ar„ vlierboom.

y c

<^^^j/V3 ) ar., hel draaien; hel omkeeren ;

draaiing ; omkeering.

y CS

r
^^^/O I plur. van Ji.

u^
y . c

i\\J<3) ar., Euklides; — melon.:

geometrie.

c
YS ar., A:limaat; gewest; h ^». r ï k 1 1m p a n a s

,

een heel klimaal hebben.

y CS

klinker.

y^^^) plur. van^*.

y es

A/^CLf-i) (mal. akmisali), plur. van ^;V*^'.

y es

^V-AN^i )
plui*. van ^

y es

\j^CL!n plui'. van ^U.

y es

U—>u^ )
plur. van

y
y c

C-vJ^S) ar., het tevreden stellen; levrcdenslel-

ling ; iilel van zeker godsdienstig boek.

y es

.XXS) plur. van Ji ,O

y es

/-jv^23) ar., plur. ^^Ul. compar., superi,

eompar. en superi, absol. van ^^U*;

meer, meesl, zeer verwijderde enz,; J ) Js^w^

)

Aj3) (mal. akimiali), plur. van ^,
y
c :> es

>% ^-O) oekiioeni, ar, plur. 4^*JU wezenlijk-

heid; persoon, in z, van de Dricëcnheid,
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L
** J ) ^pS plur. van cuy

^•jy^) plur. vaii ^y.

o yi) plur. van ^^,

(3^^) plur. va« Joi'.

71 ^^1

(^J3 ) akoe, pron. pers. 1. sing., ik. —
Het wordt gebruikt: tegenover minderen

uit den lagen stand; door ouders tegenover

hunne kinderen; door kinderen tegenover

hunne ouders, inz. hunne moeder (in den

lagen stand); door kleine kinderen tegenover

hunne ouders en andere belrekkingen; ge-

woonlijk door broeders en zusters onderling;

door oude lieden tegenover betrekkelijk jonge;

gewoonlijk door kinderen van gelijken stand,

voorn, speelkameraden, en lieden uit den

laagster) stand onder elkander; tegenover

God; emphatisch tegenover iedereen, bv.

tegenover den veldoverste, wanneer men ten

strijde trekt. Het verlangt eene euphonische

d als beginletter na de praepositie akan

(en d^iigngan, ï.): akan dakoe;hetkan

die euph. d aannemen na eene n of h:

mendapatkan dakoe en mendapatkan

akoe; m^njembah dakoe en menjembah:

akoe (z. koe); nieiigakoe, ik zeggen, AA.

y>

y;

zich zelven als den persoon aanwijzen, waar-

van iets gezegd wordt; belijden; bekennen;

zich tot iets verbinden; als zijn gevoelen te

kennen geven; beweren; als liet zijne erkennen:

erkennen als iets; ik maoe s a ha dj a ïja

mengakoe, hij wil maar niet bekennen;

m^ngakoe, bahwa allah ta^ala tiiêhan

jang esa, belijden dat God de allerhoogste

de eenige godheid is; diaköénja anak, Ay

werd door hem als zijn kind erkend; meng-

akoe salah nj cl, zijne schuld bekennen;

berakoe, tegenover anderen, het woord

akoe gebruiken; berakoe dan bereng-

kaulah ïja, zij tutoyeerden elkander; me-

ng'éköëkeii, iets beweren; uitgeven voor iets;

met akoe bejegenen^ d. i,: zich zelven

willende noemen, tegenover iemand hetwom^d

akoe gebruiken; aköëwaii, wat door iemand

als het zijne, zijne leer, zijn maaksel enz,

erkend wordt; belijdenis; erkentenis; verkla-

ring [dogr iemand afgelegd] ; peng^akoe , wie

ik zegt enz.; wiens gewoonte het is dat te doen;

belijder; bekenner; beweerder; borg (zelden);

wie iets als het zijne erkent; peiij2;4köewan,

belijdenis; bekentenis; verbintenis ; bewering ;

erkenning als het zijne; erkenning als iets;

verklaring [door iemand afgelegd].

y s

}^) plur. van •Ai' I.

y y s

LT}6\ U~
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i^^^^O ) akoeb verb. vaii «^y&j.

K^^ ) akib verl). vnu l^'II 'AV m \\\ Mal

/e'?

/>igW ) plnr. van ^^.

72

/cj:

yp ) ar., plur. e.!^^t <'" yi^t , rompar.,

superi, ronipar. en superi. ai>s()l.Yan JS\

plur.^jo y, f/roo/m; magnaicn:yS\ aü), 6\>6/

^) wO ) flual. van ^f; JySÏ\ , dc livce

zeer (jrooten hij uiinemendheJd, d. i.

Ahoc Bakr en 'Gemar,

/ J^^) P'^i»*- van (^ls'.

(j;^ ) akat verb. van sh:; iiieiig'akat, aan-

neme^i enz.

\^2;yO ) I. akit, naam van een" nialeiscben

volkstam op de onder Sïjak j^elioorende

eilanden.

II. verb, van (Jj^slc.

X c

\JuJS ) ai'.> hel voldaan zijn mei iels; hel

voor voldoende houden.

Ó ) akar, worlel; kruipende planl; slinger'

planl; oorsprong; grondslag; beginsel; na

'den naam van een viervoetig dier is het

attributief en duidt bet eene bijzondere

soort daarvan aan, die ;,. even als eene slinger-

planl, boomen beklimt, bv. barïmau a.,

naam eener soort van luipaard; a. tjïrit

m(ï3rai, naam van een' struik, welks wor-

tels in de geneeskunde gebruikt worden;

a. IjüirT, naam eener dunne, laaie, krui-

pende plant, die tot bindsel dient. Fijn

gi^wreven en met water gedronken, is zij

een krachtig tegengift, zelfs tegen den beet

van vergiftige slangen: a. pahit, of pcëtar

wali. naam eener kruipende plant, welker

zeer bittere wortel legeu buikpijn gebruikt

wordt; a. wangi :== narwastoe, naam

van een welriekend gras, eene soort van

serai {andropogon muricalus), dat ook in

de geneeskunde gebruikt wordt; a. njïjoer,

soort van versnapering. — a. parsi, ^,v-

pcrzie, — [C.]. — il. batoe, singap. , een

op rotsen groeiend wortelachtig gewas van

een glimmend zwart, zonder bladeren,

waarvan buikbanden gevlochten worden,

die men tegen pijn in de lenden drajlgt. —
akar-3, kruipende planlen; slingerplanlen.

^) Ó ) ar., hel eeren; hel edelmoediglijk en

overvloediglijk voorzien van levenshe-

hoeflen; eerbewijs; gaslvrij onlhaal; edelmoe'

dige handeling. Zoo wordt o. a. ooii de

jaarwedde van den Sjarif van Mekka door

den Sultan van Turkije genoemd.

^ y ) aï*- adj., compar., superi, compar. en

superi, absol. van ajS.
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/ U46 ) akas, J. z. ^^U£).

II. vhff/: (janw; vaardiijihandiij: knap [mcl

hel bijheyvip van bevalligheid]: vlugheid;

gauwheid; vaardigheid; handigheid; knapheid.

III. verb. van ^j*Sc\ dengiigüii a., in

tegendeel,

IV. w. suHi., iels in de lengfe doorslaan

of klieven. — [N.].

O^'
/ y os

S) /. aiigkoes.

^ / C, >AA\/5 ) akasterf , van een nieisje:

nbcslapen. — [L.].

y os

cK>yw5 ) (mal. aksijah) pliir. van lli'.

»usj>^ ) ar., elexir: sieen der wijzen: a lik sïr,

hetzeirde niel den art.

!> OS

^^^,/OQ ) plnr. van ^^J^^.

/ os

\JlÓ ) plui'- ^an jfii'.

.\.Sl6) plu»*, van ^?.

L
,

-^ >v^6 ) akik, naan) eener z(>al\vater-schelp,

waarvan ringen gemaakt worden.

5 os

<^^^^JO ) plur. van l^^J^.

/ cj:

, jwfS ) ar., compar., superi. eon)par. en

superi, absol. van Jv^li'.

,0 ) akaii, praep. van een menigvuldig ge-

bruik en zeer verschillende beieekenissen,

die evenwel daarin met elkander ovei*eeu-

konien, dat zij eenc richting naar iets

uitdrukken: aangaande; ten opziehle: naar

loe; jegens; over; aan; voor; len behoeve; om;

lol; verband tusschen verbum cndir. olij.;

vormt, vóór het verbum, hel fut.. Voor

sommige bet. van ^) gebruikt men ook

wel tXai', dat echter niet aan te lieve'en is.

Eene, alleen in poëzie gebruikelijke verk. is

^ ken, dat alleen kan staan, of zich aan

het volgend woord aansluiten; mengakali,

streven naar; traehlen te evenaren; soakail-2,

even als; ongeveer als; nagenoeg als; Akaii-;É2,

naar loe, ten naaste bij, als; ongeveer, als,

^
Y^
ó ) akoe-.^, w. sum., de haan van een

geweer. — [N.].

z' o s

^)^ ) pluc. van ^^ .

^<^0 ) akeli, jav., veel. — [L.].

y o s

/jgsjW )
plur. van ^j^

.

)(^ O ) (lees (J') en vlg. agak. T.) ag'a (ag'ag*,

T.), w. sum., overwegen; beproeven; aan-

leggen om te schieten of gooien [beproeven om

te raken): bonda tida di aga di pikir-

kan, gij moeder overweegt niet en denkt niel

eens na. Het wordt veelal gebezigd van iets,

waarmede de handeling niet geëindigd is.
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di aga di gartakan koedanja, hij lag

de teugels aan [beproefde om hetzelve in

beweging te krijgen) en spoorde zijn paard;

kassilah kippiiig aga doewa tiga, geef

mij een duit of twee drie, In dezen zin vormt

het eene vriendelijke gebiedende (of liever

uitnoodigende) wijs; aga p a ij kasanan,

gaat daar eens naar toe; a^a-S in verband

met het voorgaande, beteekent het: beleefd

een bevel geven; iemand uitnoodigen om iets

te doen; aga tertjemar orang di sanan,

die lieden schenen bevreesd te zijn; maka

loewan residen Eelhout aga-2 saja

p a ij ka b a toe sangkar, en de resident

Eelhout noodigde mij uU, om 7iaar b. s.

(fort van der Capellen) te gaan (memorie

van Nachoda Langkap). — [N.].

\5) ayaiiia (oeg:ama en igaiiia) — skr.

agama— , godsdienst; geloof; a. islam,

het mohammedaansch geloof; seagama, de-

zelfde godsdienst; van denzelfden godsdienst.

^ fiStró) agahaiig:, middelmatig; gering;

matig. — [C.].

r

i^ I. ayar— pers., indien; ofschoon; tenzij;

nogtans — conj., opdat; ten einde; om.

Het wordl dikwerf pleon. met het gelijke

|}et. hebbende sopaja verbonden: — a. dja-

iigan, opdat niet.

IL, ag:ar-2, naam eener soort van eetbaar

zeewier — plocaria candida—

.

/ W46 ) a?as, naam eener kleine stekende

vlieg (z. r^ügngat).

-^ / jM ) ag'oes, p(.4emb. — verk. van

bagoes? — woord, dat bij titels

gebruikt wordt; g mas a.

io ) L agoeiig' (= antoek), inengagoeng',

tegen iets aanstooten; tegen iets stooten,

zoo als bv. het hoofd van een' ander legen

een* muur.

IL, voornaamst. Is van een zeer beperkt

gebruik; (en eigentlijk jav., T.V, tïjang a.

de ^roote mast; lajar a., het grootzeil;

ratoe a., in sommige gewesten een titel van

de voornaamste gemalin van den vorst;

a^oeiig*-^, de grooteii; de notabelen.

^ i> ) fgong, div. (men. agoeng), = gong.

C Q „^ ) . [:= g:amak), mmg^g^k^ dreigen;

gissen; raden; denken; beoordeelen;

vermoeden; mgngagak banjaknja, gissen,

hoeveel; t ij ada tg r agak, niet te beoordeelen;

agaknja, ook: bij gissing; denkelijk; ver-

moedelijk; ag'ak-)i5, bij gissing; denkleijk;

vermoedelijk. — z. ook onder LS] ,

{^ 53 ) Sg'oek, halssnoer; halsketting,

^ L5 ), tali ag^l, batav., soort van ga-

ren.— [B.]; jav. agQl, de draad van

de schors van denwaroe-boom, waarvan eene

soort grof linnen vervaardigd wordt.
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•X- >3 ) ag'cni (verk. van 't jav. pijag^ui)

^ bevelschrift; acte; diploma; bezegeld

vonnis; handeling; gebruik; haiidgreep.— [R.].

C5^'
,^ ) agnï (zelden)— skr. agni vuur.

<^ó ) I-J lM?W8'S8'^h? iemand van nabij in de

oogen kijken; soms nog vergezeld van

andere gebaren, met het doel, iets dergelijks

van de andere zijde te voorschijn te roepen,

zoo als bv. een haan een* anderen haan

waarmede hij wil vechten; hetzelfde van

de andere zijde; iemand doen lachen; iemand

bezoeken (vnlg.); ni<.^ngagah hdêdak, een

klein kind in de oogen kijken, (mi het te

doen lachen ofeenig ander teeken van gewaar-

wording te doen geven; höêdak, jang tahoe

UHMigagah, een kind, dat reeds teeken s

van gewaarwording weet te geven, wanneer

het aangekeken wordt; ajam lagi bera-

g^i\Iia)i, de hanen staan nog elkander aan te

kijken; peiigagah, wie iemand van nabij

in de oogen kijkt enz.; bezoeker.

IL, agaliken, achten; gangbaar houden;

als gtld in waarde houden. Isk. — [L.]

^ iXS ) Sgeli, men. uitspr. van agas, [T.].

\V^^ ) agahari (oegahari en gohari),

middelmatig; tusschen beiden; gema-

tigd; middelmatigheid; panas a., gematigde

hitte; harga a., middelmatige prijs (vgl.

bataksch oêgari., T.).

^ / -J ) ag'i w. sum., geven; elk even wel

geven. — [N.]. — z. hahagi.

j) ala (en hala), richting, inz. van iels,

dat zich niet voortbeweegt, zoo als bv.

een stuk geschut; meii^ala, eene richting

aan iets geven; richten; gericht zijn naar

iets; zich tegenover of in het gezicht van

iets bevinden; maka dialakgnnja pi^r-

kataanja kepada sï anoe, en hij richtte

zijne woorden tot N. N.; peiigala, wie

eene richting geeft enz.; werktuig daartoe;

peiig^laan, richting.

j ) I. (en lialoe, beter aloe-2), nieugaloe, te

gemoet gaan, inz. plechtstatig en met cere-

moniën (nimmer met een vijandig oogmerk);

op die wijze inhalen.

IL, stamper (werktuig om te stanipen)

(zelden, z. antang); bakspier (maw); s 'd u Aa v

i\., achterover leunen, gelijk een stamper, dien

men tegen den muur heeft gezet.

lil., aloe-;^, naam van een' oneetbaren,

doch niet vergiftigen zoutwater-visch.

)
) en J)l[ ar., familie; geslacht; dynastie.

j ) al, plur. van <)üT.

^ )
) L, mengali, zich gedurig vóór iemand lafen

zien; gedurig iemand onder de oogen loopen.

IL jav , omkeeren naar cenc zijde (den

toom van 't paard). — [L.]; of aleh, batav.,
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verzetten; verhuizen; wenden; keeren; slinye-

ren, — [B.].

III. goela ali, balav., suiker die, na met

water gekookt te zijn, tot dat er zich eene

laaie massa uit gevormd heeft (vlg. ganliug),

in dunne reepjes van eene handlengte jietrok-

kenis.— [H.]: jav. goelali of gelali.— [S.].

IV. ali-3, touw, waaraan iets zw^iars

gebonden is, om daarmede naar iets in de

hoogte, bv. het touw \i\n een' vlieger, te

werpen.

V. ali-3, jav,, ring: fftingeren een touw,

waaraan een sleen gebonden is, over iets

werpen, om het naar zich toe te halen. —
[L.]; balav., slinger, — [B.].

ar., de bepalende artikel in 't ar., genoemd

V—aj^ai ) ii)j|, instrument der bepaling,

^S!)j u-iSUl, de alif en de lam, of ^ü

uJiJtAAlK lam der t)epaling.

j ) plur. van L!) .

L ** jNi )
plur. van LlT.

")( .

»

h£i. j) ) iil aiig*aii , schenken : inschenken :

setelah laksamana pon Kq^as

a., toen de vlootvoogd gedaan had met schenken

(H. ï.). — [L.]; een zonderHnge vertaling;

er staat: toen de vlootvoogd den sluithoom

voorbij was; vgl. ond. AJ\ I. [T.].

(^ }^y ) plur. van ^-^\.^

w >

c ^^j ) plur. van (_aJT.

iL/O^ ) alamaiig*, soort van houwer of kele-

wang, met eene tweesnijdige punt,

waarvan inz. de Boeginezen zich bedienen.

.,o^ ) jlaiioen (en lanoeii), naam van een'

zeeroof drlj venden volkstam op het

eiland Mindanau of Magindanau.

/ s

y

ö^) en i] ar., plur. ic^T (mal. aliliah),

godheid; god; bïï) bij smtr. iXÜt de god

bij uitn, d. i. God,

yy}
Sjbj) (»ial- oelahah) en X^^) (mal. altlê-

hali), goddelijkheid,

y y

iKSb^) I. (iii^l. ililliali), ar., Ae^ als eene

godheid aanbidden,
ê

II. fem. van ^^) .

y

, ^^y) en ^2 (smst. van sï) ilah enz.

'^en pronom. suilix ^), mijn God.

w y

^by) e» ^] (mal. ilahï), ar., goddelijk;

goddelijke.

y s

L^SL:>jN )
plur. van i—ÏaH .
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(^^^^) alab (en alap of halal) en halap), wijd

uit elkander in tijd; niet kort op elkander;

in lange tusschenpoozen; langzaam, in dien

zin; bedaard; deftig: langzaamheid; bedaard-

heid; deftigheid; A lab! roept de roeier,

naar wien de anderen zich regelen, als

wanneer het geheel in eene langzamere

maat begint; djalan alah santoen, lang-

zaam, , afgemeten, manierlijke gang ^ inz. van

vronwen; uieng'alab, iets in langere tus-

sehenpoozen enz, doen; alah! roepen.

\^^) alba (lialba en kelabat), verh. van

(3V>ü ) plwl^ ^an cXx! .

Mi C /OS

, \ yj) (mal albarnï) ar., soort van

zoete dadels.

C
,

^ xJiL>j\ albaiigka (zelden) — port. ala-

V a n c a— , koevoet ; breekijzer,

V>0) I- Slat— (verh. van ST) gereedschap;

iverktuig; oorlogstuig; toebehooren; toe-

rusting; a. kQradjaan, de rijkssierade^i^; de

insigniën der vorstelijke waardigheid,

IL aanleiding; reden. — [L. hew.].

lil. w. sum., te voorschijn brengen; gereed

maken — [N.].

^-J ) fti^. (plur. jTen ei^ïT), gereedschap;

werktuig; oorlogstuig; toebehooren; het

vei'liiïidende lid tusschen twee dingen, zoo

als ])v. de vader, tusschen grootvader en

kleinzoon: z. alat I.

1^2^] ) iilit, gekleurde rand om iets; touw

dal om den rand van een' tol gewon-

den en waarmede de tol opgezet wordt;

tolkoord; opzeitouw; fig.: beraming; ontwerp;

mengiilit, meteene kleurstof ommnden,h\,

de oogleden mei tjellak, eene sloep met

een zwart lijstje, en diergelijke; aan den

rand omwinden, zoo als hv. een' tol met

een touw; den rand van iets glad strijken,

zoo als hv. de randen van een tulband op

het voorhoold; l)eramen; ontwerpen; tali a.,

louw, dat om den rand van een' tol gewon-

den wordt; kQnn<7 hennar (ëkoer alitnja,

de afmetingen van het touw van zijn tol zijn

[waren) ter dege raak, d. i. zijne maatregelen

zijn {waren) zeer doeltreffend; penj?a1it, wie

beraamt enz,; beramer; ontwerper; pciig'iilï-

taii, omranding met een kleurstof; omwinding

aan den rand; het glad strijken van den

rand van iets; beraming; ontwerping,

^- [^^^yS) alt, turk., de grond der zaken, die

ergens onder schuilt. Isk.— [L.]. Het

onderst gedeelte van iets.

1^2;^]) elat, (helat en lat), niet verwant;

vreemd, in dien zin; keelatan, niet-

verwantschap; vreemdheid.

cS^ ) ar., plur. Jt, JS\ en J^], korte spies,

met hreede punt; wapen; oorlogstoerusting.
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t
.U|jJ) ai\, het tot zich trekken; van den

y /i
bliksem: hel flikkeren; berïltiiiia',

van den bliksem: flikkeren.

/ CS

^ f^üTi W pliir. van *\»! .

(^^VJSéxI) pliir. van ^j^i.

^VjSIx]) plür. van J^.

j^ , ineng^alar, ongemanierd nederUggen,

AS I. aloer, langwerpige verdieping; vore;

groeve; kil; vaarwater; geul; verdieping

^

die door de beweging van een lichaam in

eene iveéke zelfstandigheid gemaakt wordt;

ook wel: de gangen in den loop van een

vuurwapen; a. aj^r, kreekje; beekje: ber-

%Ioer, gevoord zijn; gegroefd zijn; vanden

loop van een vuurwapen: getrokken zijn;

Aló^raii, kil; vaarwater; geul.

II., aloer-2, naam van een* boom, die

meestal in de nabijheid der zee groeit. —
[L. bew.]; Suaeda indica (hort. Bog.).

J ) I. (en Iialir), meiiyalir, vloeien; vlieten;

stroomen; Alïraii, beekje,

II. groote vischhaak, dien men in stroomend

water laat hangen, inz. om krokodillen te

vangen; m^i^alir, vangen met eene alir, of

met eendwarshout met twee pwilen (s^lïgi).

^ y ) . alor-2, naam van een* visch. — [C.].

^/ CO) alzaij zekere stof; lijnwaad, —

/ w^J ) I. alas, onderlaag; onderstel: voetstuk:

fondament ; grondslag; dekkleed: stoffen

voering van sommige deelen van kleederen;

meng^alas. van eene onderlaag voorzien ten

behoeve van iets, bekleeden, in dien zin; bv.

den bodem van eene kist ten behoeve van bet-

geen er op moet komen, bekleeden; a. pelana,

oïulerlaag voor een zadel; schabrak; a. tj aw a n ;

onderschotel van een kopje; a. p^roet, eerste

ontbijt, al is het slechts een kopje koffij;

a. mcewatan, onderlaag voor de lading:

ballast; a. kaki, ook: voetbankje; a. kata,

voorafgaande woorden; praemissen; a. soera t,

of Alasan s., geschenk dat een brief vergezelt;

a. n^mah, van e«n gebouw op palen, waar-

van de palen niet in den gerond, maar op

steenen of houten blokken staan: de steenen

enz,, waarop zoodanig gebouw staat; b^r-

§lask^.n batoe, van een steen {steenen)

tot onderlaag voorzien geworden zijn; alasan,

wat tot onderlaag dient, moet of kan dienen;

pengalas, gr(mdvester; grondlegger; per-

alasaii, grondvesting; grondlegging,

II. jav., bosch; woud. — [L.; (4.].

III. pengatasan, jav., soort van hof-

ambtenaren dikwijls in uit 't jav., ontleende

verhalen vermeld [T.].

IV. alas, w\ snm., rondventen; orang
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mengalas, een marskramer; reizende koop*

heden; lieden die langs de slralen loopen, met

kippen, eenden enz.— [N.]; vgl. galas (ï.).

^/ KjsiJ)* alessin, I)alav., onderliggen. —

^C J^) ftïocs, z. ^U,

/ j^J) alis = kening: [jav., T.].

/ u^) eles, (en les) — verh. ned. — lijst,

hetzij uitgewerkt, opgespijkerd, op-

gelijmd of geschilderd (z. kdirnai).

^ V
^.wwJ ) plur. van ^jUl.

<Xx/wJ ) (njal. alsinali), plur. van ^jLJ.

/

(^ 3^ Wl 1 1. plur. van u-i^.

II. plur. van u-ilaS.

ij) I. alang, in de bouwkunde: hintbalkop

twee hoofdstijlen; a. mc^ka, op een indisch

vaartuig: dwarshout, dat het aan den voorsteven

uitgebouwd gedeelte afsluit; a. bOëwang,

op een indisch vaartuig: dwarshout , dat,

wanneer men ten anker is gekomen, wordt

weggenomen, en waarop, onder zeil, de voor-

schoot van het voorzeil wordt bevestigd;

Alan^au, lange zand- of modderbank, dwars

voor de monding van rivieren; sluitboom;

en van daar- verhindering; beletsel; vgl. bij

II. dwars; de breedte van iets; balk;

balk die in de breedte van 't huis ligt;

alan^keu, zoo een^ balk in de lengte op

voelen of stijlen stellen; ala ngken lajar,

het zeil dwartscheeps zetten; peralang^an,

gebint. — [L.].

III. inlerj. . van verwondering: dat is

uitermate! alangkah, hetzelfde, vragender

wijs: is dat ivel uitermate?! alangkah

b S g o e s nj a , is het schoon e daarvan wel uiter-

mate?! hoe schoon is dat?! hoe schoon is

dat 7iiet?!

IV. dijk; bedijken. — [R.]; z. onder I.

(ï.).

V., aIaiio*-2, soort van hard gras, waar-

mede men de huizen dekt. — [L.]; jav. =
lalaiig [T.].

VI. alan^-S, ontoereikefid; onvoldoende; on-

genoegzaam; middelmatig; ontoereikendheid;

onvoldoendheid; ongenoegzaamheid; middel-

matigheid; aSUS' èiT z. «lU^.

VII. alaiig*-^, w. sum., voorzichtig; be-

daard; di toeroeni alang-2, zij klommen

bedaard af [N.].

VIII., alaiig:keü (smtr. van alang en

akan), alail^, met betrelüüng tot iets.

ij) aloeii^, bij sommige spelen, waarbij

een aantal voorwerpen, bv. noten, knik-

kers, geld enz., in eene rij of op eenige

andere wijze opgezet worden, om er naar
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Ie gooien: voorwerp, waarmede naar die

opgezelle dingen gegooid wordt.

^ i.1 ) I- ali»g% balav. (uit 't jav., ï) , he-

sch ui fen : dekken : alïiigan , beschut'

ting; kaalïiig'aii , beschut; gedekt. — [B.].

II. alleen in öëlaiig'-aliiig'.

^ m,_} \ aloiig:, ziekte, waarbij het lichaam

met zweren bedekt is. - [L.].

i _,! ) eloeiig (en loeiijf), kromte; boog;

nieiig'eloeiig, eene kromte enz. maken;

perëloeng (meer gebr. perloeiig), kromte

aan een voorwerp; p. badjoe, uitgesneden

kromte aan een kleed, voor den hals; kraag

van een kleed; peiiyeloeiig, wat eene krom-

te enz. maakt; hoepelvormig lichaam; cri-

noline.

^ i-J )
?lixwg% div., roofvogel (ook ^ en,

evenals in 't kawi en sund. h e ulang,

ftia^ T.) soorten; e. (?jam, de gewone ind.

kiekendief, rood; met witte horst; ^. bórik,

gespikkeld; e. radja wali, soort van sper-

w^er; ^. sïpoet, aan 't zeestrand; q. laoet,

soort van visch-arend; e. malam, of e.

hantoe, uil in algemeen; ^. sOwir, soort

van uil met lange klauwen.

L-pjiJ ) ar., plur. uJïf, vriend; makker;

/
kameraad.

CS

(^ qA \ (mal. alaf), plur. ujyf en uJïT,

duizend; getal duizend; getal van

duizend; Met plur. uJ^L in bet deci-

maal-stelsel: duizendtal,

s

^ Q.J ) I. ar., naam der letter ) (z. a.V.

in 't mal. ook nog: de man?ielijke

roede: (>>öJ) caJÏ alif van verbinding, d.

i. een alif aan het begin van een woord,

die in zekere gevallen haren klinker verliesl

en met de laatste syllabe van het voorgaande

woord ineen vloeit en alsdan het verbin-

dingsteeken wasl (— ) aanneemt ()); u-alt

L^iU verkorte, of, wellicht beter, verkort-

bare (Casp.), 1>Jlo (fem. van ^Lo^), zachte,

of 'i^jSL^ (fem. van uii.^) geïsoleerde alif,

d. i.: eene ) oï^ aan het einde van woord

voorafgegaan door eene fathah (— ), als

wanneer zij die fathah slechte verlengen,

bv. IwJ^j, j^^; A-}^)^ ^^'i) , de alif en de

lam, d. i. de artikel J>; alif bongkok,

naam dien de Mal. ook aan de hamzah

geven.

II. üv., Jongman; vrijgezel; vriend; mak-

ker; kameraad.

i3\.AJ ) plwï*- van lai! .

^ol

c\m ) ('^ïal. oelfah) ar., vriendschap; nauwe

kennis', vertrouwde aanhang.

•X- \ k,hj) aliföêr — port. alforria — invrij-

heidstelling. — [C.].

(^^ qJ) I. alap, z. alah.

II. vruchten met eene soort van knijper
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van de hoornen plukken, — [L.]; nemen;

plukken; vruchten mei een'' knijper, aan een*

bamboes vastgemaakt^ afstoten of afknij-

pen. — [R.]. — l)alav. (uit 't jav. of bal.,

T.), plukken; inzamelen. — [B.].

III. naam van een' roofvogel. — jav. alap

alap. — [R.].

<K^J^) alfijali, naam eener handelsplaats op

de kust van Malabar.

(, aJ) alpa (en leppa) — skr. alpa {klein;

gering; onbetcekenend, enz.) — nalatig;

zorgeloos; vergeetacfjffig ; nalatigheid; zorge-

loosheid : vergeetachtigheid ; meng^'alpaken
,

geringachtcn, verwaarloozen: nalatig enz.

doen zijn; kealpaan, nalatigheid enz. per-

ii1}maii, nalatige liehandeling: verwaarloozing.

^ ^j^^/vjJL^J ) alpeiiïti — port. alfinete —
z. peniti.

¥: / Ji\j<hj) alpajate — port. alfaiate —
kleedermaker,

/ KK> ^xiü ) alpëres (in hik. en poëzie) —
port. alferes — , ruitervaandrig;

standaarddrager; vlaggejonker; tweede luite-

nant. De Mal. schijnen er een' militair officier

m 't alg. onder te verstaan. — * a. batoe,

naam van een' heerlijken zeevisch— zwarte

en groene vaandeldrager; a. djawa, naam

van een' fraaien leer- of pampasvisch —
javaansche vaandeldrager. — [R.].

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I.

^i, olValok — alok-alokkin, batav. (uit

't bal.. T.), aanmoedigen tot het

gevecht, van menschen. — [H.].

C Qj) ?lok (of lok), bocht in een gevlamd

lemmet; meng'elok, buigen enz.; peng^e*

lok, wie buigt enz. — ; werktuig om ie

buigen; p. kaïl, langwerpig oog van ijzer,

dat in een' steel bevestigd is en waarin de

koperdraad, die tot een' vischhaak moet

dienen, krom gebogen w^ordt.

i, j\sij ) plur. van L«^Si .

Wdli ) pliu'. van kil .

^ C aAAÜJ) alkatipa — port. alcatita—
tapijt; borduurwerk,

C^fJsJ) alkoe (zelden), wien men alles kan

opdragen ; koppelaar: hoerenwaard;

hoerewaardin. — z. indoek semang.

^ C-S Y^^ alkarï, lak; zegellak, := koe-

nialoe. — [L].

^ (Al %^M alkö&nja, div. — port. alcon-

ha — , bijnaam.

f5sj ) alg'ödja (in hik. en poëzie)— port.

al go z — , scherprechter, — batav.

algoedjoe, jav. l^godjo (T.).

\f\
VJ ) plur. van L!i) .

ajj\ ailaU (siiirt. van ixlï)), God; ^f idl)

God is zeer groot; wordt bij verschil-

lende gelegenheden uilgeroepen, of uit-

6

c-
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gesproken. Daarmede o. a. begint de ^jjj^

zijn* roep tot het gebed; bij hel slachten

van een viervoetig dier spreekt men het

vier maal, van een' vogel twee maal uit;

Jlftj^ ixilsuuw iXiH (mal. allah soebhanah

wata'ala). God, lof zij hem en hij is

verheven geweest, d. i.: God, de prijzens-

waardige en verhevene; l-Tvsu jülI) ol* Lli\iu

AÜ), moge God u doen eeren; <xil cX-*^), Gode

zij de lof; jdlb en aJüb, fr/; Gor/ (hij hel,

doen van een' eed); <)di)^i^ , met den

naam van God (nam. begin ik); ^\j, bij God

(bij het doen van een' eed); jdl| ^'.s^xa^,

G^orfe zij lof; diij)!^) iiD'li , er is geene godheid

buittn de godheid bij iiifnemendheid [God), hel

begin der geloofsbelijdenis dcrMoehammeda-

nen, veelal gebruikt als uitroep bij hevige
ui

gemoedsaandoeningen; ^, voor God; Gode

(dat.); ook als interj.: heerlijk! voor-

treffelijk! bravo! <)dS)^ bij God (bij het doen

van een* eed); c-p)^l> J^ ^)^, en (tod

is met de juistheid (van dit werk) bekend.—
Men vindt die woorden veelal aan het

slot van geschriften; <xü)l1^v«.^, moge God

zich uwer ontfermen, een wensch, dienende

inz. ter beantwoording van de» uilroep

, ^ iX^wsJI, Gode zij de lof, van iemand,

die geniesd heeft. — Daarop antwoordt de

geniesd hebbende gew. weder: a11) C-^j>*HI»

- Öorf leide u langs den rechten weg,

^ A) alem, batav., (uit 't jav., T.) toegeven—

;

e

nukkig; eigenzinnig; alemniiii, streelen, —

J) I. alitii, soorl van hars, dat als genees-

^ middel gebruikt wordt.

II. (bataksch en Lamp., ï.) naam van

een' boom, wieiis bast de Balakkers bezigen,

om er op te schrijven, nadat zij dien dun

geschaafd en met rijstwater besl reken heb-

ben. ~ [R.].

^ J) elmoe, balav.,

/ Kjs^V-^J ) ar., diamant,

c /c J

^ C.\..4J ) — verb. van ^
^^ kwikzilver.

^ [U.].

verguld door

[L.].

/ C

oV.,|J ) ar., het snel heen an weder bewegen

^^ met de hand en vingers, ihsgelijks mei

hel kleed, en aldus wenken; van eene

zwangere vrouw: het zijn in den toestand

waarin het zich in haren buik beweegt^ eig. :

het haar kind in haren buik zich bewegende

hebben,

V4J ) almajir, soort van duizendbeen,

die bij nacht licht en niet bijt. —

kalamajir, — [L.].

•X- Y^ ^•J ) almersar, div. — port. almo-

zar — , ontbijten,

H- )cXa.^ ) alnieiider, batav., Armeniër,—

-jr^.

\
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^ L.«Jix-4J ) aliiienak, batav., sandalen. —
[B.].

J ), aiaii-^, polsenmaker, inz. in een too-

neelspel; paljas-, de komiek,

/.wj ) I- aloen, groole, vlakke, langzaam rol-

lende golf ; Je/Vi/wj; iiieiig^aloeii, zich in

de groole golven enz, bewegen.

II. (jav. alon, T.), langzaam; zacht [niet

hevig of fel].

III. aloen-3, jav., groot open plein vóór

het paleis van vorsten en andere grooten.

Nabij bet midden staan allijd twee ber-

ïngin-boohien. — [C.].

.,J ), nieni^aliii, over een ziek lichaamsdeel

met een cylindervormig , kogelvormig of

ander rond lichaam, bv. een ei, een kogel

van was, heen rollen, om er de ziekte uit te

trekken; alinan, lichaam om mee te rollen;

bv. een ei; peng^aliii, wie rolt enz. —

;

geneesmiddel dat daartoe gebruikt wordt.

Sjj) alintar, (liiitar, en iialiiitar), donder-

slag: dondersteen; de inslaande bliksem.

^AXjJ^ = lintah.

^^jj ) aliiidjoe (en lindjoe), opstaan om

^^ naar iets te zien, dat men eensklaps

gehoord heeft, — [L.],

4] ) I. (en halan), men^alau, drijven; voort-

drijven; wegdrijven; wegjagen; wegzeilden;

voor zich uitdrijven.

II. naam eener soort van rhinoceros-vogel.

) éJ ) aI(Bwa, verb. van ^s^*

c
Uir. van -^J.

i

/.*> êj) alöèan (en altièwaii, of halüewan

en, in het dagelijksch leven, iCëwan)

wijz. van het thans ongebr. celdÈaii (van

Cèloe), voorste van iets, inz. van een vaartuig;

voorsteven; voorschip; voorhoede; spits; gids,

ook lig., voorbeeld om te volgen; geschenk

als voorganger; van vaartuigen, vuurmonden

en dergelijke ook: richting. — Het is voorts

een classificeerend woord, vergezellende het

telwoord , dat een aantal vaartuigen uitdrukt

en in dat opzicht hetzelfde, als ons steven

of zeil; teniliêran^ a., voorwant van een*

mast; berapa a., hoeveel stevens of zeilend

sealcüan, van vaartuigen, vuurmonden en

dergelijke: van dezelfde richting; m^rjam

doew a s^aloean, twee stukken van dezelfde

richting; op vaartuigen: twee stukken voorop;

nieiig'&Kl^ankeii, eene richting geven aan iets.

0)4)) pers., kalmus-wortel.

5 4.J )
(mal. alwah), ar., eed; hout waarmede

gerookt wordt; aloëhout,

(^ ^ éj) plui". van *_a!f.

e'
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iJUft 4J ) (mal. alöèhah) en Xitït (mal. oeïa-

hah), goddelijkheid.

>}

^<jJh aJ ) (mal oelCèhïjali) en iuól^t (mal.

oelhanïjah), ar., goddelijkheid.

/ C(J) aloewi (en löêwi), verh. van ^^yu:.

•^/ K>^ éJ) aloewïs, een kiekendief, —
[R. (D.)].

<Sj) alah, onderdoen; het onderspit delven;

verliezen; overwonnen worden; overwonnen

zijn; enz,; a. perang, in den oorlog over-

wonnen worden; a. nQgrï, overwonnen wor-

den ten opzichte van eene stad, waarom

gestreden wordt, d. i.: eene stad verliezen;

n^grï pon a., ook de stad werd overivonnen:

mengalahke II , ten onder brengen; overwin-

nen ; bemachtigen ; veroveren ; nieno^alahi
,

ten onder brengen; overwinnen; bemachtigen;

veroveren; élahan, nederlaag; iemand, die

iets niet kan verdragen; iemand zwak van

gestel: pengalah , wie of wat doet onderdoen

enz»; overwinnaar) peralahan, overwinning;

bemachtiging; verovering,

^), mengaleh, van plaats veranderen; zich

verplaatsen; verhuizen; veranderen; ver-

plaatsen; verzetten; aleh laj ar! over je

zeilen! bintang b^rSleli^ een verschietende

5^er;b^r§leh 'al^al, van inzicht veranderen;

b^rSleh bahasa, van taal (van toon) ver-

anderen; angin b§raléh,rfe wind verandert;

peralêhan, verandering van plaats; het zich

verplaatsen; verhuizing; pengiilhau, vcr-

plaatsing; verzetting; aleh-:^, bij afwijking;

tegen verwachting; maar neen; disöêrolinja

pergi mengadji; aleh-2 ïja berhenti

dilörong bgrmaïn-2, hij moest gaan Iceren;

maar neen, hij bleef op straat spelen: aleh-2-

hen fsmtr. van a leb -2 en akan), conj.,

bij afwijking; tegen vérwachtifig : maar neen,

<Kj) alah— wijziging van ^] — interj. van

ongeduld.

^iXj), w. sum., vormt den verleden en

onvolmaakt verleden tijd [eigentlijk

alah of lab, verkorting van <xJj — T.] —
2e = salah. — 5. cene rivier of overstroo-

ming afleiden. — [N].

I

i^ ) en ó) ar., plur. it^T (mal. alibah),

godheid; god; ^dï), zie ^K

-%U2J ) ar., het ingeven; het in den zin

geven; het inboezemen; ingeving; in-

boezeming; inspraak; niengilhamken, in-

geven enz, aan iemand; bezielen; inspireeren,

<^tA-i\.^) (mal. oelhanïjah) en ^^ f (mal.

/"

c/ ^
oeloehïjah), goddelijkheid.

^O \ ) (mal. alihah) plur. van .d] .

dsjOLJ ) (mal. ilabah), ar., godin; vrouwelijke

godheid; afgodenbeeld dat eene godin

voorstelt; vereering; aanbidding; hartstocht
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voor een bemind voorwerp; slang; wassende

maan: zoon; coll. afgodenheelden; godhe-

den. — z. ^ÏK

ar., iïiterj. = ^sdJlG.

en ^^n, mijn God,

(raal. ilahij), ar., God betreffend;

goddelijk; ^^ïT Jlt^ welenschap, be-

treffende (>od; bovennatuurkunde.

mal. ilahïjah) feni. van ^ï; ^a^ï),

'^rfr? weienschap. God betreffende; boven-

natuurkunde; goddelijke natuur.

is
)\ alai, naam van een' boom — parkia

sumatrana (Miq.) — die eene eetbare,

voor sommigen walgelijke, peulvrucht

draagt, eene soort van p^tai, doch met

grootere vrucht; de vrucht zelve. Wanneer

de vrucht tot rijpheid komt, ontwikkelt

zich in iedere boon eene made.

)\cv

cP^

alï verb. van ^^,

alïja (en halïja), gember, planl of

wortel; a. bara, naam eener roode soort.

/ I ) ila, ar., tol; naar; ïJ t^T J) tot aan het

einde daarvan, d. i. en zoo voorts; et

ui ^ ^

caetera; ^) J], naar God toe; naar God

gericht; <)dl^ J)^iü bedelmonnik, dienaar God

streeft, eene nederige uitdrukking voor: ik.

u^
y CS

ar., Elias.

^ t^^^) I- alëdja fen lëdja), soort van

^^ gestreept goed, met katoenen schering

en zijden inslag, van Sura te.

II., batav., zekere soort van kopi a of

muts.— [B.].

^ocX>ü) alïdïn, verb. van ^.ül ^*^.

l, JIaJ ) ar., plur. u-ajï), vriend; makker;

kameraad.

^/wiLü) (en üalipaii), div., naam eener

soort van venijnigen duizendpoot—
scolopendra, —

,

^0^4*^)' pohon (brabbel-mal. in pi.

V. poehoen, T.) alioemboe,

batav., een struik die ronde vruchtjes draagt,

die gegeten worden. De bladen, die er zwart

uitzien, worden voor het gladwrijven van

hout (ampela s in) gebruikt. — [H.].

^w^njÜ) alimoen, kunst zich onzichtbaar

te maken,

r* w>c> M^ ' alimöêdiri, verb. van ^Il\ ^^.

<X^>J ) alimali (halïmah en liniah), verb.

van XaaLs-.

) I. aiiia (en hama) naam eener soort van

luis op pluimvee en andere vogelen; vogelluis

(vgl II).

II. (vlg. I) ziekte in het rijstgewas; in-

sectjes welke die veroorzaken [bataksch

hama, kleerluis, rijstworm, T.; — jav.

r
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a ma, alles wat de veldgewassen nadeel

toebrengt. — skr. ama, zielcfe.]. — [P.].

-% ) oeiunia, verb. van ^l; nieii^oemniaken,

mei het woord oemma bejegenen, d. i.

met of van iemand sprekende, hem oemma

noemen.

) ar., pi
^i

iir. ci;U^ en culfot, moeder;

oorsprong: oorzaak: wortel; het voornaamste

in een ding; hoofdbestanddeel: dat waartoe

andere dingen als ondergeschikte deelen be-

hooren; vorst; opperhoofd; bejaarde huis-

vrouw: familie-slaaf: huis; woning; oord;

grafstede; volk; natie; stam; pliir. cl;1^^,

grondstoffen der lichamen; z. ook oemma;

jjj)y A, moeder van he\ kind. Zoo wordt

bij uitnemendheid de slavin genoemd, die

haren heer een kind gebaard heeft.

V^ ) ama (vuig. wijz. van amar) nien^aina,

bevelen aan iemand; peii^ania, wie beveelt;

peng^émaan, hel bevelen; bevel.

S'

\«/0) emd (en U ind, of, minder gcbr.,

emak en mak), moeder; aanspreekwoord

jegens oude vrouwen; troetelnaam voor kleine

meisjes. — De Mal. noemt, in de wandeling,

tot eene niet te bepalen grens, wijder in de

vorstelijke familiën dan bij den geringen

man, ^mk van iemand ook iedere vrouw,

die een' graad minder, dan deze of diens

echtgenoot, van een' gemeenschappelijken

oorsprong verwijderd is. — Zeer gebruike-

lijk is het ook, eene vrouw, inzond(3rheid

van de mindere klasse ofin de gemeen-

zame taal, aan te spreken of aan te duiden

door ^'ma, in genitief-verhouding met den

naam van haar oudste kind of van een

harer kinderen, dat zich van de anderen

door het een of ander onderscheidt; q. La-

nang, moeder van Lanang; e. saudara,

vaders of moeders zuster; moei; q. tcëwa of,

gemeenzaam, e. cëwa, vaders of moeders

oudere of oudste zuster; ^. möêda of,

gemeenzaam, ë. (ëda. vaders of moeders

jongere of jongste zuster; e. boengsoe of,

gemeenzaam, e. böêsoc of^. söê, vaders of

moeders jongere of jongste zuster; q. k^tjil

of, gemeenzaam, e. tjik of (^ tjï, het voor-

gaande: ^. t^ngngah of, gemeenzaam, ^.

ngah, vaders of moeders middelste zuster

van drie broeders en zusters of van drie

zusters; ^. alang, het voorgaande; ^. toeng-

gal of, gemeenzaam, ^. oenggal, vaders of

moeders eenige zuster: e. m^nt(]cwa = ^.

pt^'r^riipöêwan, schoonmoeder; e. ïnang,

vrouwelijk hoofd der 16 vrouwelijke volge-

lingen van een vorstelijk kind; q. scBsoe

of ^. tetek, zoogmoeder; zoogster; ^. lïri,

stiefmoeder; q. bapa, moeder en vader; ouders;

men^emdken, met hel woord ^mk bejegenen,

d. i.: met of van iemand sprekende, hem

^mk noemen.
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V,^ ) ar.^ nu: dan; rnaar; ó^ Uf , ó^ Uf,

CJl!)j en xJ^ Uï, daarna nu, drie

uildrukkingeu, waarmede men gewoonlijk

een' brief, na de inleiding, vervolgt en

lol hel eigenlijk onderwerp overgaat, en

waarop men veelal nog pleonaslisch laat

volgen: kemtfedijan dari pada ïtoe;

CS\ Ir J Ssii U) na deze bede (dezen heil-

wenscli) voor u. Ook dit is een zoodanig

vervolg, na de inleiding van een' brief, die

altijd beilwenschen bevat.

^ >v-X)) aiiia, w. sum., opdaf; tvelaan. —
[N.] z. U.

LHjV/^ ) I- plur. van J,

II. ar., hel Ier dood brengen; het dooden.

Jt^'V/C) (mal. iniatah), ar., hel Ier dood

brengen; het dooden; hel doen sterven

[inz. met wreedheid]; iiieiigimatahken, ter

dood brengen : dooden enz.

y y s

5 \ \-^ ) (mal. amarah), ar., macht om te

bevelen ; leelcen.

25 \\^\ (mal. imarah), ar., het geven van beve-

ten; macht om bevelen te geven; macht;

gezag; heerschappij; besturing; gouvernement

cener provincie,

75 \V/0 ) cmarah (meer gebr. marah) gram-

storig; vergramd; toornig; vertoornd;

verstoord; boos, kwaad, in dien zin;

gramstorigheid ; vergramdheid ; gramschap;

toorn; vertoorndheid; kwaadheid, in dien .

zin ; mengeniarah ,
gramstorig enz. ivorden;

zich gramstorig enz. maken; men^eina-

rahkeii) gramstorig enz. doen zijn (maken);

vergrammen; vertoornen; verstoren; met gram-

storigheid enz. behandelen; keemarahan,

gramstorigheid; vergramdheid; gramschap;

toorn; verstoordheid; kwaadheid, in dien*

zin; peii<2:eniarah, wie licht gramstorig enz.

wordt.

y s

^*S\^0) pliir. van ^jLCo.

y y

^\-^) (mal. inialah), ar., het doen hellen:

^het doen overhellen; in de gramm,:

het in de uitspraak doen overhellen van de

t ^^

u-a!^ naar de 5b (cf) ^^ ^^^ ^^ 7''^
'' ^ t, ^

naar de ïy^ , dus van a naar i == e; —
helling; overhelling enz.; ^^^ö»^ T de zui-

vere overhelling van de alif enz., dat is:

de zuivere e-klank; -u jü ) de im alah

lusschen beiden.

y

^V/0) ar., plur. ^U] en L4f (mal. aïm-

niah), voorzitter; bestuurder; wie voorop

gaat; wie voorop staat, voorn, bij het

gebed, en naar wien de anderen zich regelen;

regeerder ; vorst ; legerhoofd ; wegwijzer ;

open weg; leerboek; de koran; voorbeeld.

y y

<K/c\^) (mal imamah), ar., ambt of rang

^ van den ^U); imamschap.
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ys

O\/qS ar., hel gerust zijn; het zonder vrees

zijn; het op iemand ver/rouwen; hel

zich overgeven aan iemands macht of be-

scherming; gerustheid; veiligheid; vertrou-

wen^ In 't mal. ook nog: gerust; veilig

voor; vrij van; aman dari pada labs

dan raoesjarakali, van een woord of

gezegde: veilig voor {vrij van) verwisseling en

gemeenschap (met een ander), d. i. duidelijk;

men^amanben
,
gerust enz, doen zijn [ma-

ken); gerust stellen; beveiligen; ke'dmanan,

gerustheid; Xeiltgheid; penghunian, wie of

wat gerust enz, doel zijn enz.; beveiliger.

^7

/• t wO ) (dual. van J), de twee ouders; moeder

en moeders zuster.

^t^V^ ) (mal. amanah) ar., zekerheid; veilig-

heid , verbond van zekerheid; trouw;

getrouwheid; oprechtheid', aanvertrouwd goed;

men^amanatken, aanvertrouwen.

^\^^^^ys^), aniboe-3, soort van springvisch,

waarmede men andere visschen

vangt. — jav, tjakalan. — [L.]; batav.,

de honitO'Visch of bernieter. — [B.].

^^^^,,>vC) anibl, juisle hoedanigheid,

\s,,^^,f/s^} oemb^, naam van een' boom^ welks

bladeren gebruikt worden, om er eene

zekere vischspijs, genaamd botok-2, in te

bereiden.

i^^^^/vO ) oembi) van dingen, die in iets anders

vastzitten of ingestoken zijn: rfa^ ge-

deelte, dat in het andere lichaam vastzit of

ingestoken is; tap; van een' paal: het

gedeelte, dat in den grond zit of komt;

van een' tand: de wortel; van gewassen:

de hoofdwortel; de pinworlel; de knol; de

bol; van gewassen, die veel dunne en

korte wortels bebben^ zoo als de palmen,

de pisang en dergelijke: de bolvormige ver-

zameling van die wortels.

-X- jiL-C^Vx/Ch men. = m^mbatjang.— [T.].c^ •

^ \\jc< ) I- ambaroe (en anibaranj^ of aniba-

rony), beschoeisel; beschoeiing; pla-

ting met heipalen; beschoeien.— [L.]; batav.:

kaaimuur; houten glooiing. — [B.]; amba-

roh. [R.].

IL sing., = baroe.— [K. (Abd.)]; den-

kelijk 't Bataksche: imbaroe. [T.].

Va/C) I. oenibar^— skr. ambara, ömArmg';

omgeving — meng'oenibara , rond-

zwerven.

II. H luchtruim — [C.]; jav. ambara.

^ C ^Njc^) z. ambaroe I.

•X- iü wO) Z. ^U«Jb.

^ (JVavO) (en henibalau), div., soort van

gomlak, waarmede eene soort van

j

X 1$ yO^j ambaroli, z. ambaroe I.
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mieren hare nesten roncjoni boomtakken

plakt en waaruit eene roode verfstof getrok-

ken wordt, die men tot het verven van

zijde gebruikt; z, membalau.

lj;^/v.A^) (en hambat), mengambat, achter-

volgen; vervolgen; naloopen; najagen;

nazetten; trachten te vangen; trachten voor

zich te winnen, bv. iemand van invloed;

pengumbat, wie of wat achtervolgt enz.;

vervolger; nalooper; najager; peiig^amba-

tan, achtervolging; vervolging; naloojmig;

najaging,

^\j>^>c^) anibet, batav., luur; luier. —
[B.]; de sjerp van een kind. — z.

aiigkin. — [H.]; denkelijk 1 bal. ambed,

haarband, staartriem van een paard (T.).

\^^^ysj>s/0) I. mengembat, slaan met een lang

elastiek voorwerp, bv. een^ rotting;

van. een zeil of dergelijke slaan, zoo als

bij stilte; peng*embat, wie slaat; wat slaat,

II. belemmeren. — [C.].

•)^I^>nA/0) embet (en bet), batav. (uit 't bal.,

T.) = p^noeh pohon-pohonan

(lees: poehoen-poehoenan, T.) begroeid

met boomgewas en daardoor tiiet te passee-

ren. — vgl. s^m^k, begroeid met onkruid.—
Natar s^m^k sekali. — [H.].

(j;^aX ) I., menjoemboet, van touw^ dat ge-

vierd is of nederhangt, en dergelijke:

inhalen; ophalen; inpalmen; enz,; peng'-

öêmboet, wie of wat inhaalt enz.; pe-

ng'oembflètan, inhaling; ophaling; inpalming,

II. hart in de kroon van alle palmboomen;

palmiet; meng*oemboet , een' boom van zijn

hart enz. berooven ; den bloesem van palm-

boomen (m ajang), wanneer hij nog in de

scheedc zit uit de scheede nemen; m^ugoem-

boet njawa, de ziel uit het lichaam halen,

d. i. dooden.

III. zacht, lenig, buigzaam in de ledema-

ten. — [R.].

IV., oemboet-oemboetan, batav., bol-

vruchten in "'t algemeen, als gember, cur-

cuma enz, — [T.].

V., oemboet-3, naam van een eetbaar

zoutwater-vischje,

^ ^j^^/vA^ ) imbit, met hel geheele huisgezin

ergens naar toe trekken. — [L.].

/ . t vJSüaJÜC ) ar., het aan eene proef onder-

werpen; het examineeren; proef;

examen.

yv/0 ) I. (ambar) verb. van jjJkc; a. k o en ing

of batoe a., barnsteen (z. Utp); am-

bar-3, 10 reukballetje, waarin zich amber

bevindt; amberballetje. — 2o, batav., ook:

vrouwensieraad, bestaande uit kleine voor-

werpen. — [B.].

II. batav., zich ergens bij voegen.— [B.].—
z. kembar.

III (en hambar), smakeloos; van smaak
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of reuk van zelfstandigheden: llamv; van

de slem: zwak; mengani bar, smakeloos

enz, worden; am b ar- 2, eenigzins smake-

loos,

yc/0 ) I. (en hamboer), nienganiboer, zich

mei snelheid uitspreiden , zoo als bv.

een geworpen net; zich verspreiden-, zich

Verstrooien; uil elkander vliegen, zoo als bv.

geworpen zand; van nienschen en groote

dieren: schielijk een sprong of sprongen

maken, meer in de verte dan in de hoogte;

uit elkander werpen, zoo als bv. een net,

zand of dergelijke; strooien; zaaien; meaih-

böêri, bestrooien; beramböèran, met veelbeid

van subj. en naar verschillende richtingen

(het laatste begrip ligt reeds in den wortel)

verstrooid zijn; aniboer-;2 1« naar alle

richtingen; 2^ voorwerpen, bv. geld, die men

bij feestelijke gelegenheden onder hel volk te

grabbel gooit; aniböêran, wat gestrooid is of

moet worden; strooisel; pcnjaniboer, ivietiit

elkander werpt enz,; zaaier; wie doel zich

verspreiden enz,; verstrooier; wie besff ooit;

bestrooier; perambo^ran, sprong afsprongen;

peiii^amb^êran, strooiing; zaaiing; verstrooi-

ing; bestrooiing,

II. (en haniboer). drijven, — [L.].

III. interj. van verwondering en be-

strafling: ei; hei; ach, — [L.].

*j^ ) ombar, jav. en mal., wijd; ruim.

[C.]; 't jav, arnbaf fT.].

*yyO ) oeiiibo^er, men., voorspoedig van groei

(bat. im boer). — [T.].

^ ySi/0 ) ember, batav., holl., emmer,— [B.].

emberak, naam eencr soort van

zeemeeuw.

) (en haniboes), meii^amboes, weg-

gaan; zijne haardstede, woonplaats,

vaderland of iets xvaartoe men behoort, ver-

laten; deserteeren; zich wegpakken; zich

wegscheren; de plaat poetsen; zijne biezen

pakken; peng'amboes, wie weggaat enz,\

deserteur,

( KMv^/0) (en hemhoes)^ luchtstroom, door

geblaas te weeg gebracht; me-

iijü^emboes, van een blaasgereedschap (bv.

een' blaasbalg), den wind of een levend

wezen: een luchtstroom maken; blazen, ster-

ker dan tïjop; van den w'mA waaien; blazen:

(blazen op of tegen iets bv. tegen een ziek

lichaamsdeel): aanblazen; het vuur aan-

blazen (doen ontvlammen); seemboes naïk

s^emboes tciëroen, een luchtstroom die

naar boven, en een die naar binnen gaat,

wordt gezegd van iemand, die op sterven

ligt; emböèsaii, geblaas; blaasgereedschap;

blaasbalg; pengemboes, wie of wat een*

luchtstroom maakt enz,; blaasgereedschap;

blaasbalg; peremboêsan, geblaas; pengem-

biJèsau, aanblazing {het blazen tegen iets).
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), nieiij^oenibas, zich snel en onver-

wijld van eene plaats verwijderen,

zoo als bv. een paard hij een' wedren;

pengoembas, wie of wal de gewoonte heeft,

zich snel en ofiverwijld van eene plaats te

verwijderen, bv. een paard; wie of wat

doet zich verwijderen enz.

( w»4sX/0) (en himbas), luchtstroom, veroor-

zaakt door iets in beweging; lucht

(reuk) van iets dat voorbij gaat; afmospheer

die iets om zich verspreidt; iiiibasaii, even-

beeld; kwade invloed van een bonzen geest

in de nabijheid; inibas-!^) evenbeeld,

iL/^) I. (en hanibaii^), van een vaartuig:

in zijne vaart tegengehouden of belem-

merd door te veel tuig, lading of andere

dingen boven dek; te veel windvang hebbend;

die hoedanigheid; iiieiig:ambaiig', iets in zijne

beweging of vaart tegenhouden of belemme-

ren, zoo als bv. romp en tuig van een

stoomvaartuig; van beweging of vaart doen

verminderen; pengambang', wal iets in zijne

beweging tegenhoudt enz.

II., in de bouwk.: dorpel {drempel) {boven-

af onder-) van deur of venster; karvielhout;

koppelbalk; bindbalk; aangezette boven- of

benedenrand van een gordijn (t a b i r\— z. s ï-

bar.— a. atas, bovendorpel; kolf; a. bawah,

benedendorpel; a. röêmah, dwarsleggers,die

op de uiteinden van de twee sloven komen.

III. balav., topzwaar, — [B.]; van iemand

die te veel gedronken beeft. — [M.].

ij^) I. amboeng, soort van langwerpige

pakmand, gevlochten of van boom-

schors, om door middel van een' band,

die over liet voorhoofd gaat, er lasten op

den rug mede te dragen; amboeng-/«^-^

voor één man; niengamboeiig, inleen am-

boeng op den rug dragen; in cm amboeng

doen; aan een schouderriem dragen, zoo als

bv. een geweer; ariiböèn«^an , amboeng-Za^^

voor één' man.

II. heen en weder slingeren; heen en weder

geslingerd worden, zoo als door de gol-

ven. — [(!].

III., amboenjf-3, naam van een' boom,

groeiende aan zandige zeestranden, met

sponsachlig hout en dik merg; het merg

van dien boom; van dat merg, in dunne

schijven gesneden, maakt men kunstbloe-

men, even als van papier; terwijl het ook

voor lampenpitten gebruikt wordt; bdênga

a., de bloemen van dien boom; kunstbloemen ,

die van zijn merg gemaakt zijn.

•X- ix*^ ) I- anibong:, w. sum., de scherpepunt

van een mes; hanenspoor enz,— [N.].

*1I., ambon^-^, grootspreken, — [L.].

* III., ambon^-:^, w. sum., soort van gras,

waarvan zich het zaad, dat zeer. scherp

is in de kleederen vastzet. — [V.],
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^ mj</C) ambing:, balav., dragen. — [B.]. —
L.'

z, anibin.

wrenmu^) I. eniboeiig, van een kind: eersfgebc

uit ecu echl, hetzij dat de ouders

voorkinderen hebben pf niet; eerstgeborene

enz, (z. söêloeng).

II., vriendelijke benaming in plaats van

gij of jij ; vriend; vriendje,— [i\.] ; ambong-S

(en ambok-2), vriendelijk aanspreekwoord

jegens slaven, — [L.]; Ook jegens vrije

dienaren en geringe inlanders. — [R.].

III., batav., niet willen, — [B.].

mjs^} I- oenibaiig, eene, inz. imponeerende ,

vertooning makend; zich, inz, imponee-

rend, voordoend; ontzag verwekkend [veelal

van groote voorwerpen op het water] ; deftig;

die eigenschap; itieng'oenibaiig, eene, inz.

imponeerende y vertooning maken; zich^ inz,

imponeerend, vertoonen of voordoen; me-

ng'oembaii^-^ enz. int.; van een vaartuig:

op het water dobberen; peiig^oenibaiig*, wie

of wat eene, inz, imponeerende, vertooning

maakt enz,

IL, batav/, ver, — [C.].

III., oemban^-anibiiig, balav., s^boet-

s^boet nama orang; bijna = makiïn,

maar mijn bediende verslaat er slingeren

onder. — [H.].

IV. w. sum., een koker voor pijlen, pen-

nen, hanensporen enz, — [N.].

^ mj</>c) ombang, op het water vast liggen en

zich bewegen; dobberen. — [L. bew.] z.

onder oembang I.

^ mj^/o) ombing of taiiggok ombing, schep-

net. — [L. bew.].

ix/iO), iiieiigimbang, zich in de nabijheid

van iets begeven; naderen.

i^vO) (of cbèiig, T.), mengembeiig, met

eene publieke dansmeid (djöget) dansen,

waarvoor men verplicht is haar iets te geven;

dansen met eene publieke dansmeid enz.; eene

publieke dansnieid beloonen voor haar dansen,

al heeft men niet met haar gedansd (vgl. jav.

ibing, ngibing. — T.); pengembeng, ti;/e

danst enz,; wie de gewoonte heeft hét te doen,

^ C Q.A/Ch ambok-S, z. onder ^mboeng II.

L Üx/C ) embok, moeder, als aanspreek-

woord. — Bal. en batav. . oudere

zuster, — [T.].

L_ Jix^V mengoemboek, trachten over te

halen tot iets, bv. eene vrouw tot een

huwelijk; p^ngoemboek, wie tracht tot iets

over te halen; wiens gewoonte het is, dit te

doen, — vgl. onder oemboeh (T.).

L cJjL^ 1 ombak, baar; golf [kleiner dan

gelombang]; o. b^rsaboeng, golven

die tegen elkander m/romew; 5. m^m^ttjah,

brekers; 5. m^mböënga lapang, soek.,

golven, die zich als / ^)? a n g^- bloesem voor-

doen, d. i. golven met witte koppen; 5.

galoer, soek., golven, die 7iaar céne rich-
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tinq gaan; naik ö., hel intreden van den

doodstrijd. — [Div.]; berombak, golvende

zijn; b. papan ïtoe, die plank golft;

onibak-2 enz. plooien, die naar beneden

toe golvend worden; golfachtig behangsel,

zoo als bv. aan eene sloepslenl; ronde of

puntige stukjes hout aan de uiteinden van

een dak; derde gordel van boven in het

beneden-randversiersel eener kaïn batik,

bestaande uit eene aaneenschakeling van

gelijke golven, b^rönibak-2-ken s^tt^ra,

van een golvend behangsel van zijde voorzien

geworden zijn, — z. hïram-2.

LiisA^) ambik (en ^^\) vuig. wijz. van

ambel.

Ci>v\/0) I., niengembek, inbuigen, zoo als

bv. een vloer: b^rëmbek, daarmede

bezig zijn.

II., men^embek; blaten, zoo als schapen

en geiten [vgl. sund. embè, geit, T.].

CjIXa/^ ) embek , zeil (groote voorhang voor

eene opening, bv. in eene open

galerij), klep van eene tent; s (^ las a r b^r-

ëmbekken kSdjang, eene galerij, van

zeilen van kadjang voorzien,

. \j^/qS ambal, geordende troep menschen,

die zich ergens naar toe begeeft;

colonne; processie,

. Kx/0) I., niengamboel, terugspringen, zoo nh

bv. een bal, een stoel met veeren, een

kogel of dergelijke; afstuiten; van iets,

dat door de eene of andere kracht onder

water gebracht is: weder opduiken — ; van

een' foetus: eene kloppende beweging maken,

die zichtbaar of voelbaar is; peng:amboe1, wat

terugspringt enz.; wat de gewoonte of eigen-

schap heeft terug te springen enz,; wat doet

terugspringen enz.; peng:amb()èlaii, terug-

springing; afsfuiting; wederopduiking ,

II. amboel, balav., wederom stuiten; (z.

amboel I.) pruttelen. — [B,]; bal. ngam-

boel, verdrietig, ongeduldig. [T.].

. KavO) (vgl. ambik), men^ambel, nemen;

wegnemen; halen; voor iets houden,

als iets verstaan; opvatten; ontleenen (Gg.);

aanhalen (citeeren); m ^ngambel anak ol

al a n anak, lot kind nemen; tot schoonzoon

of schoondochter nemen; m. 'ibarah, eene

gelijkenis nemen; tot gelijkenis nemen; m,

hati, het hart winnen; m. dihati, zich

iels aantrekken; m, la j ar, de zeilen inne-

men;, zeil minderen; m. ïkan, visch halen

^

d. i.: mcA tangfcn; berambel-ambêlan, van

twee familiën: van elkander iemand ten

huwelijk nemen; h, b^rsöêsoe-scesöêan, van

twee zogende vrouwen: elkanders kinderen

nemen, om ze te zogen en verder op te voeden;

aihblaii , neming ; wegneming ; opvatting ;

ontleening; aanhaling; wal genomen wordt of

is; aanhaling (citaat); salah a., verkeerde

opvatting: misverstand (z. sambilan); pe-

ii|> ambel, wie neemt enz.: gereedschap om te
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nemen; p. ikan, wie visch haall [vangt);

visschcv: vischgereedschap,

; Ka/O) ehibal, van al wat men in de zon

of op eenige andere wijze droogt^ inz.

van eetwaren: nog vochlig; nog niel geheel

droog: (z. lembah).

^ . L^)i oenibalan, batav., passageloon op

ecu schip, dat bv. door een hadji be-

taald wordt, om van Balavia naar Singapore

te komen.— [H.]; is ook sund. en jav. [T.].

^ NA*<>) oenibel, batav., slijmachlig vocht

bij den afgang, (jav. snot)— [T.].

^ NaX> ) I. onibol, ontlossen. — z. poeng-

gah. - [L.].
-

IL, onibol-3, vleugeltje; vaantje; leger^

vaandel. — [L.]; jav. oemboel-2 [T.].

Ls^) I- iinbal, van lijnen, vlakken en

lichamen: onregelmatig rond of krom;

van gedraaid werk: scheef; onregelmatige

rondheid of kromheid; scheefheid; nien^im-

bal, de genoemde hoed,, aannemen; onregel-

matig rond enz. worden.

II. volgen; achteraan gaan. — [C.].

III. snot. — [L. bew.]; zie onder

oembel [T.].

^ wlx^) I. aniblar, batav., touw, waar-

naar met knikkers van hoorn of

elpenbeen, goen doe, gegooid wordt. Die

daar het dichtst voor blijft, heeft het ge-

wonnen. — Voorts: de plaats, waar zith

de ga r is a n bevindt; de plaatsen in de

buurt bij bet knikkeren; ook: met zijne

knikkers bet dichtst bij of over de streek

komen. — [H.].

II. en ombalar, stoutheid; vermetelheid;

stout en ongehoorzaam, als de kinderen, die

dikwijls kwaad doen (membui ar). —
[L.]: (jav. anib^ler, actif-verbale vorm

van b^ler, T).

-^
/ mJ</^) ambeles, batav., inzakken;

doorzakken. — [B.].

• •*jk/0) aniban, doek, die onder de armen

l}evestigd wordt om de borst te be-

dekken; singel van een zadel.

^ ^.%.A/0) amben, batav. (uit 't jav., T.),

doek; sluier; riem; gordel. — [B.].

^wX/0 ) I. ambon, Ambon oï Amboina, namen

van een eiland en eene stad in Ned.-

Indië.

IL kleederkast of kist. — [R.].

IIL w. sum., eene wolk. — [N.] ; zal wel

't bataksche omboen of emboen zijn [T.].

r^^j^) L, mengambin, op den rug dragen,

door middel van eer! of meer banden,

die of om het voorhoofd, of over eert of

beide schouders gaan, zoo als bv. eene mand

(z. amboen^), een' randsel; dragen in iels,

dat op die wijze op den rug hangt, zoo als

bv. een klein kind in een' doek^ iemand
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op een' draagstoel; in een doek op de heup

drarjen, bv. een kind; tali a., touw of band,

dat dient, om een' last op de beschrevene

wijze op den rug te bevestigen: daoen a.

boewah (minder gebr. a. diëkoenganak),

naam eener plant — mamaniran; phyl.

lanlus speciosus — welker vruchten onder

aan de hoofdrib der bladeren zitten, waar-

van de naam. Zij wordt tegen gonorhée

en moeielijke waterloozing gebruikt.— Er

is een wit (pöêteh) en rood (mërah) soort;—
Batav. m^nïran (jav. memeniran);—
bQ ram bin loetoet, gehurkt ziUen, de

knieën met een band, die om den hals gaat,

ondersteund, dat alleen oude en zeer ge-

leerde mannen doen. Wanneer de geleerde

opstaat, draagt hij dien band als een orde-

lint over den schouder; ambïnaii, wat op

den rug gedragen enz. wordt, is of moet

worden; ambin-/a5/; ransel; penganibin,

wie op den rug draagt enz, ransel; J^er'&m-

binan, wat op den rug gedragen enz, wordt,

is of moet worden; ambin-Za^/; pengam-

biiian, ransel.

IL, verheven zitplaats met een verhemelte

van gekloofde hamhoes; verheven zitplaats,

zoo als er van de vaste kust van . Indië

komen,— [L.]; batav., verheven zitplaats,—
'[B.]. — Moet 't jav. ambèn zijn [T.].

^•wA*^) eniboen, dauw; stieeuw; e. dj a n tan,

mannetjesdauw, d. i.: dauw, die in

droppels nedervalt; (?. kaj angan, Aemete^e

dauw, de naam eener soort van versnapering;

iQ. barah, strooisel, dat op iets hlijft hangen,

inz. een strooisel, dat op de volgende wijze

bereid en gel)ruikt wordt. Van het zetmeel

van pcöloet wordt een dikke pap gemaakt

en die daarna op gladde vlakten, bv. een

pisangblad of een hord, in dunne koeken

uitgestreken en dan gedroogd. Zoodanige

koek wordt dan gepulveriseerd en dat pulver

bij het verven van stoffen op de nog natte

stof gestrooid, waarop het blijft hangen en,

droog geworden, glimmende stippen vormt.

Voorts: strooizand, hetzij van goud, geel

glimmer of van welke andere slof ook;

tereniboeii, aan den dauw blootgesteld ge-

worden.

^•^K/C) (en hoeniban), werktuig om te wer-

pen; ce. tali, slinger; nieiigoetnban,

werpen; gooien; voortslingeren; wegslingeren

[hv. een' steen],

^ ^^}y maliimbau, men., = memang-

gil. - [T.].

) ambaii, klein vlot van licht hout aan

weerskanten van een vaartuig, om er

meer in te kunnen laden; cene soort van

kameel; p^rahoe b^rambauk^n böêloh;,

een vaartuig, van bamboezen am bau voorzien;

kajoe a., ambau-Am//, d. i.: hout voor of

van eene ambau.
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of amboi, interj. van verwondering

of verrassing oh! hé!; nieiig^amböï, amböï

roepen.

-¥: iJ éjs^h ainboelöngan , zekere plant.—

)(-<Xx^) — ambah-3-haii schijnt te betee-

kenen: gelijkende op iets , doch noch

onduidelijk voor het gezicht wegens den verren

afstand, — [L.] ; batav. door verren afstand

nauwlijks zichtbaar. — [B.].

^ Aa/C) I. (vgl. emboli, T.) amboh, batav.,

willen; bewilligen^ begeeren; toestaan;

tusschen komen; pengamboh, bemiddelaar.—
[B. en L.].

IL, bamboezen vlerken^ buiten aan de vaar-

tuigeti vast gemaakt^ om het omslaan te

beletten.— [R.].

III., batav., uitroep van verwondering.—
[B.].

IV., w. sum., looven; prijzen, — [N.].

V., amboli-S-han, te Ri. niet meerbekend,

doch voorkomende in de S. M. eri schijnende

de bet. te hebben van een een' wensch uit-

drukkend adv., ongeveer = moga-2^ möë-

dah-moedahan en dergelijke.

iJ^x/O ) emboli, willen; toestemmen; ik ^mboh,

niet willen; wil niet.

iX^c^) I- embeh, troetelnaan voor meisjes.

II. van menschen: uiterlijk voorkomen, inz.

van het ondenst gedeelte van het gelaat; seem-

bel! , van hetzelfde uiterlijke voorkomen enz.

^ A\^) omboh, ronde plaat of bord onder

aan den stok (batang) van de mal.»

blaasbalgen of pompen. — [L.].

<K^^h oemboeli ombei, w. sum., zoete

praatjes; mooie woorden. — [N.] ; een

slecht gehoord oemboek; p^ngoemboek,

p^ngoembej, opligter, zwendelaar [T.].

<Xa/0 ) imboli, toegift boven de maat, het

gewicht of het getal; mengimboh , door

bijvoeging boven de maat, gewicht of getal

vermeerderen, bv. gemeten graan, gewogen

suiker, getelde vruchten.

, x/0 ) I. ambai, soort van groote schepmand,

om garnalen en kleine visschen te

vangen. Zij wordt aan de sampan bevestigd;

meng^ambai, met zoo'n mand scheppen;

ambaijan, wat met zoo^n mand geschept

wordt, is of moet worden; pengambai , wtö

met zoo^n mand schept.

II., ambai-2, naam eener zeer schadelijke

woekerplant.

/ j^ ) I. oembai, wat los naar beneden hangt,

inz. als versiersel, zoo als bv. snoeren,

reepen, strooken; mengoembai, van touw

en dergelijke: los naar beneden hangei^;

vieren, bv. een touw; b^röèmbaik^n moe-
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tijara, van snoeren paarlen voordien gewor-

den zijn', pen^oembai , wie of wat viert;

werktuig daartoe; penj^oembajaii, viering,

i^^/<0) I. amat (= sangat), hoven mate;

al te; ongemeen; bijzonder; grootelijks;

zeer, — De exc. beleekenis heeft het voorn.,

wanneer het onmiddeUjk op een adj. volgt.—

;

besar amat, al te groot; jang amat b^sar,

dat ongemeen groot is; niengfaniati, met

oplettendheid gadeslaan; met oplettendheid

beschouwen; de reduplicatief vorm amat-

ilmati, met zijne meer intensieve en

voortduring uildrukkende bet., is de meer

gebr. ; pengamat, wie met oplettendheid

gadeslaat enz,; peng^amatan , het met op-

lettendheid gadeslaan; beschouwing met op-

lettendheid,

^ o t

II. verb. van Js.«^>.

*IIL batav., verbieden,— [B.].

^^;^^) amit, verb. van tVoU-.

\^;^y\j<S emat (en mat) — pers. l2->U— mat

(in het schaakspel); het mat zijn; het

mat; menghemat, mat zetten.

ê^) ar., plur., ^), bijeenkomst; menigte;

maagschap; familie van den man; volk
y

voorn, van ééne w^et, religie of instellingen;

natie; volgelingen; aanhangers; sekte,

ar., het opvolgen; hel den wil van

een ander doen; hel gehoorzamen,

I^AI..-:f£DCRL. WOORDENBOEK. DESL I.

y CS

(mal. amti'ah) plur. van plU.

^UX>) I. plur. van jL,

o

II. plur. van JjLo.

.. f ^^

<A^JOo) (mal. amtzilah) plur. van JlLo.

c3)lX^) plur. van ó^.

\ cc

y-0) (verb. van^ y ), mengamar, bevelen

Ó)lX><) cir., het hulp of bijstand verleenen;

hulp; bijstand.

aan

iemand.

X ) ar., gezag uitoefenend;, bevelen gevend;

gezag uitoefenende enz,; bevelhebber.—
Z. jX^) .

os

yO ) (mal. amar), het bevelen; in de gramm.:

de imperatief.

yA
ur. van j^

r'

)j>o) pi

) ) >^ ) plur. van

g ^/0 ) (mal. amirah), plur. ^)J(, bevel;

opdracht, — plur., regels van te houden

gedrag; instructie, in dien zin.

/ w^kX)) 1. amas (en emas) = majam —
tali, zeker goudgewicht= Vie bong-

kal = 12 saga. Vroeger was 1 amas = 1

djampal == V4 bongkal.

^11. of mas, goud; een gouden penning;
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a. padoe, goud, dat uit het gebergte komt

en met koper of zilver vermengd is.— [L.].

*III. w. sum., a. manah, opbrengst, door

sommige hoofden aan hun vorst te leveren,

eene soort van belasting. — [N.].

/ KMv^) beter haniis.

/ wsiv^) I. emas (en mas), goud; geld; een

goudgewicht = Y^g bongkal of ta-

hil (in die beteekenis ook amas); een

titel; een woord van liefkozing; ^*. lantak,

goud, in slaven of andere vormen gegoten;

^. t^mpawan, geslagen goud; e. tOöwa, /ifn

goud: ^. möèda, goud van een minder ge-

halte; ^. tjcêtji, zuiver (van onreinheden

gezuiverd) goud; ^. öërai, stofgoud; naam

eener korrelachtige versnapering van het

wit van eieren met suiker; e. dj adi, bewerkt

goud of afval van goud bij de bewerking,

hier en daar opgedolven; ^. s^pöëloh mdêtoe,

goud van 10 mal, = 24 europ, karaat, d. i.

louter goud: ^. k^rdjang, goud in stukken

van verschillende zwaarte, dat in den handel

als geld dïent en telkens gewogen en getoetst

wordt; ^. cêroeng, zwavelijzer; ^. p (eteh

(nieuw gevormd woord), wit goud, d. i. plati-

na;^, kawin, bij smtr. maskawin, Ai(ii;e-

lijksgift van den man aan de vrouw; ïboe ^.,

gedegen goud; galian ^,, goudgroeve; parit

^., goudwasscherij met waterleidingen; be-

nang i;., gouddraad; anak i^., het kind eener

slavin, in slavernij geboren; karangan

(karang, koraalbank) e., goudlaag; (^. kara-

ngan (karang, het samenstellen), figuren met

goud in de eene of andere sloffe gewerkt;

aj^r e., goudschuim; k^nna ^., door goud

geraakt (omgekocht) ivorden; jan g ampöi-

nja ^., de schuldeischer ; seemas en nam,

bij winst: ééne emas (twee stek o e) geeft

zes söekoe, d. i.: tivee geven drie (vijftig

procent); bij verhes of betalingen van

zes sciêkoe ééne emas (twee söekoe), d.

i.: van drie één (drie-en-dertig en een derde

procent); meiig^emasi, vergulden; met geld

of geldswaarde omkoopen; keemasan, de

eigenschappen van het goud; luister; prachl;

verhevenheid; praal; pronk; staatsie (eigen-

schappen, die de Maleier zich ook aan an-

dere voorwerpen niet zonder goud kan

voorstellen); allerhande voorwerpen van goud:

koslhaarheden : de gezamenlijke goudsmids-

gereedschappen; kor s i k., de staatsie-zetel;

pereniasau, goederen van waarde; het totaal

beloop van een^ inkoop, bv. in een winkel.

II. en mas, titel op Java en in sommige

mal. landen, waar jav. invloed gewerkt heeft.

¥: / AJ^^s/O ) ?nios
, verspillen ; doorbrengen ;

spoedig opmaken, — [R.].

/ c

Ci-5 vAWi/O ) ar., het vasthouden; het vatten;—
vasthoudendheid; karigheid; gie-

righeid.
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/ os

^^xi^j'Q) ar., de knieschijven door de wrijving

^^ van grove kleeding gewond hebbend;

de binnenzijde der dijen door derzelver ivrij-

ving gewond hebbend; effen; glad; platvoetig,

H- ^.wAw^ ) amsoeii, kleederkast. — [R.].

i^), nien^aniaii^, dreigen; bedreigen; pe-

ng:amaii«', wie dreigt enz.; dreiger;

bedreiger; peraii]aiig;an , dreiging; bedrei-

ging,

C Q^O ) ampoe, wal ondersteund enz. wordt;

bezitting; eigendom. — In deze sub-

stantivale beteekenis alleen nog gebr. in

ampcinja met een pron. pers., zoo als

a. dija, eigendom van hem; zijn eigendom;

ïï. akoe^ eigendom van mij; mijn eigendom.

Van lieverlede beeft ^i^) (z. a.) de beteeke-

nis van een pron. poss. aangenomen; — niQ-

ngampoe söêsoe, rfe beide borsten met beide

handen ondersteunen of omhoog houden; arii-

pöêwaii, ondersteuning; ondersteuning met

beide handen; beheering; besturing; waarne-

ming; bezorging; wat ondersteund enz.

wordt of behoort te worden; titel, die,

voorafgegaan door tengkoe, aan de eerste

vrouw van den bloede van den regeerenden

vorst gegeven wordt— zooveel als koningin)

sultane; peng'ampoe, wie ondersteunt enz.;

voogd; bewindhebber; regent; beheerder; be-

stuurder; waarnemer; administrateur; bezor-

ger; p. siêsoe, kleedingstuk om de borsten

omhoog te houden; borstrok; keurslijf; per-

ampöëwan, en perempöëwaii, vrouw, als

dienende ondersteund enz. te worden; me-

iig*anipoe, iels ondersleunen, opdat het niet

naar de laagte ga, zoo als bv. de bodem

de tafel, de tafel de pendule; op beide handen

dragen; met beide handen ondersteunen; onder

zijn bewind of voogdij hebben; beheeren;

besturen; waarnemen; bezorgen; meng^am-

poekeii, onder bewitid of voogdij geven;

opdragen.

^C Q^^) ampi en tampi, wannen. — [L.].

-)f C Q.^) erapoe, jav., ijzersmid. — [C.].

^ 4.C.ui^ ) empangaii, (vgl tjingaiiaii, ï.)

soek., naam eener soort van

sprinkhaan, met een zeer walgelijke wand-

luizen-lucht, de walang sangit van balav.

^, jVi/O) ampaloe en ambaloe, batav.,

gomlak. — [B.]. — z. embalau.

^\ji/c) z. ^li>.

^ r>Nli^ ) ampat, zich bedwingen. — [L.].

^^^^yJiyC) (en hampoet), meiigampoet, be-

slapen; berampoet, bezig zijn met

den coitus; btêdak diam poet nasi, ge-

meene uitdrukking, om aan te duiden, dat

een kind veel en gulzig rijst eet; amppo^lan,
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wie beslapen wordt; wie gewoonlijk door

iemand beslapen wordt; wie beslapen is of

zal worden; peng^ampoet , wie beslaapt,

beslapen heeft of zal; wiens gewoonte het is

te beslapen; peng:ampoBtan, beslaping.

\^^yJo^} empat, vier; het getal vier; nie-

ng^empat, de vierde zijn, bv. van

kinderen; berempat, vier in getal zijn;

met zijn vieren; perempat, vierde deel;

.keempat, vierde; de vier, waarvan ge-

sproken is; ten vierde: empat-2, de vier,

waarvan gesproken is, voltallig; vier aan

vier; keempat-;^, de vier, waarvan gesproken

is, allen; alle vier; berempatan, bi/j hoopen

van vier; empat-p(£loh-hari, veertig-dagen,

i

inz. veertig-dagen na het overlijden van

iemand: mengempat-pffiloh-hari, ten be-

hoeve van iemand gebeden laten doen
,
gevolgd

door een' maaltijd, op den veertigsten dag

na zijn overlijden,

^^j>/sii/0) empet, J)alav. (uil 't baU T.),

verstopt; dicht (B.); ^. a tinja, zijn

gevoel lucht geven (H.).

^ \^^*y^MyO) empoet, slaan: tegen iets klop-

pen, — [C],

\^^yJi/C) (of oepat), me»g*oempat, kwaad

van iemand spreken, ofschoon het de

waarheid is; achterklappen; met een schoon

voorkomen iemand uilhooren en dan aan-

brengen; onder een schoenen schijn iemand

nagaan; achter den rug belasteren; kwaad

spreken of achterklappen van iemand; ie-

mand in zijnen goeden naam benadeelen;

misprijzen; oempataii, volbrachte kwaad-

spreking of achterklap; pengoempat of p^-

ngöêpat, wie kwaad van iemand spreekt

enz,; wiens gewoonte het is dit te doen;

kwaadspreker; achterklapper; peroeibpataii,

kwaadspreking ; achterklapping ; peng^oem-

patan of p^ngcBpatan, kwaadspreking ;

achterklapping ; benadeeling van iemand in

zijn' goeden naam,

^ \^2^yJly^) oempet, jav. verbergen: geheim

houden, — [C.].

^j^^^^sji^) (en liempet), nieiigempet, zich

dicht naar iets, toe verplaatsen; op-

sluiten, zoo als bv. eene rij militairen;

; daardoor drukken , dringen qf persen; op-

rukken (mil.) tegen iets; aandringen op iets;

rakelings tegen iets aansluiten: oprukken

(mil.) tegen iets: aandringen op iets; m^-

ngempet k^löèwar, zich naar den buiten-

kant verplaatsen, zegt men bv. van de grens

van een stuk grond (subj.), die naar buiten

toe uitgebreid wordt, of den eigenaar van

den grond (subj.), die de grens daarvan

uitbreidt.

ff nmcXa^) ainpfdas, de lever, — [C.].
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^ )i\RyC) empedal (hempedal en peilal),

div. , maag van vogels. — z.

niQmp(?dal.

•^ #)C\ft/0) fittpedöê (en henipedi), div.,

gal; galblaas. — z. m^mpedd\

^Ü/0), niengeniparj van iets dal op het water

eene zekere richting volgt: dwars af-

drijven, hetzij door stroom of door wind;

peiigempar, waf de hoedanigheid heeft,

dwars af Ie drijven, h\\ een vaartuig

Jat slecht gebouwd is — ; wal doet dwars

afdrijven, hv. wind, stroom.

^ Ji-^) eiiiper, batav. (uit 't jav., T.), af-

dak — [B.].

/ KM^cL^) ampas (en hampas), overblijfsel

van iets, nadat dit tot een zeker

einde gediend heeft, of van zijne beste deelen

beroofd is; afval; uitkauwsel; bezinksel;

drab: dik: moer; a. telxë, uitgeperst of

afgekamvd suikerriel: vol overblijfsels zijn,

zoo als bv. koedrek. — z. ^nap.

/ kwjL^) I. (en hempas), menghempas, 9?! r /

geweld tegen den grond smijten:

nedersmijlen; nedersmakken; ^mpas antan,

den stamper bij herhaling (in den vijzel)

nedersmijlen, d. i. aan reeds schoon ge-

maakte rijst den hoogsten graad van witheid

geven; empasan, nedersmijting; nedersmak-

king; voorts wat nedergesmeten enz. wordt

of is; ^. gelombang, nedersmijting der

golven, d. i. zware branding; breker; ^.

da o en, afstammeling in den ievenden

graad.

*II. zich wringen; worstelen: ook: ^.

poelas. — [C.].

^/ i^KkoL^) empoes, ampoes en apoes,

batav., uitwisschen; tntvegen; te

niet doen, afschaffen , nietig verklaren.— [G.].

^ / j^^j:i^), batav., empós pisang, owry;>e

pisang rijp maken, of ze rijp

doen schijnen, door er met een soempitan

rook tegen aan te blazen, dj adi matang

kepak sa. — [H.]; vruchten rijpen in een

gat; hol en blaasbalg. — [B.].

r h^'^Jl^) empis, in ^. moensang (de

minder gebr. mal. naam voor

landoek-pai).

H- / u^Ji^ ) impas, batav. (uit ^t sund..? T.),

het ontbrekende aanvullen; bijpas-

sen; afbetalen; vereffenen; bijgepast: afbe-

taald; vereffend. — [B.].

^/KkKii^) impoes, tuin; hof. — [I..],

'^ { KWJL<> )>hatav., èmpós boew^ah, vruch-

ten plukken door ze van den steel

aftedraaien. — [H.]. — z. kgpoes.

«.it^ ) I. ampang^ vuig. wijzig, van g^aaipan^.
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*II., wat op het water drijft. — [C.].

"^ iiL^) ampoeiis', licht; drijvend (vgl.

apoeng, ï.). — [C.].

^ mjL^) ainping', damping, balav., wa/nj.—^
[B.J.

iÜ/O), mengempaiig, wegen, rivieren en

dergelijke versperren; barricadeeren—

;

hetgeen zichi aan weerszijden van de versper-

ring Ijevindt, b. v. visch, een vijand en

dergelijke afsluiten; tegenhouden; eihpaiigaii,

wat versperd enz, is; perempaiig', een sta-

ketsel, eene linie vaartuigen en dergelijke;

versperring; barricade; verhak;
l)
fi\gempm\g

,

wat verspert enz.; versperring; barricade;

verhak; perenipangan, versperring; barri-

cadeering; afsluiting; tegenkanting,

ijU^ ) I. fiMpiiig-, graan, voorn, jonge rijst,

die, nog ongebolsterd zijnde, geroost

en daarna, wanneer de bolster is begonnen

los te springen^ gestampt is; meiigemplTig',

tot ^mping ^naAew; ë. berantah, e. waarm

nog ongepelde rijst is en die daarom niet

gegeten wordt (tij ad a dimakan), wordt

gezegd van iemand, die door ijzer niet

gewond wordt (tijada dimakan b^sT;

empTiigan, tt'a^ tot e. moet gemaakt worden;

padi ^, padi voor emping bestemd; per-

eiiipiiig;, vrucht, die de hoed. van emping

heeft, d. i. nog niet geheel rijp is; padi

p., padi, geschikt of beste?7ul voor emping.

*IL gerooste rijst, m en i n dj o o/ dj eng-

kol. — [B.]. — Gerooste m^nindjo (ri.

menindjau) of djengkol (ri. dj^ring)

sorteert te Ri. onder de k^rëpek.

^ jiJUO) I. oempang' (= diuipaiig)) overstap-

pen (eene rivier). —- [L.].

*II. en inipang, beschoeien de kmiien \'dn

eene rivier met bamboezen; bedammen;

afschutten. — [L.]. — z. empang.

iii/C ), onipaiig-^, wat van eene reis mede-

gebracht wordt, om tot geschenk te

dienen.

¥r isjj^} I. ompong, mierennest. — [L.].

^11. batav. (uit 't jav., T.), tandeloos. —
[B.]-

^iiu^) empang, batav., vijver. — [B];

èmpaiig. — [T.].

^ ii.lLc ) , ikan se-èmpong, batav., een bos;

een bundel. — [H.].

v,^^_Ji,a/0 ) I., meiigempap, met een zwaar

voorwerp van boven naar beneden

treffen, hetzij men het zware voorwerp in

de hand houde, of late vallen; van een

zwaar voorwerp, bv. een inzaMcende balk,

waaronder iemand^ heengaat treffen.

II. op, tegen of in elkander gesloten, zoo

als bv. zoutvleesch in een vat, boeken op

een rak, een nat kleedingsluk op een'

hoop; tegen of in elkander gesloten zijn;
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iTiengompapken tangan kepada dada,

de hand op de borst leggen,

^i^ Üii/O) ampok, batav. {^wuA.), plaatje

van zilver voor de schaamdeelen

van kleine meisjes. — [B.]; bij de bal.

Mohammedanen ampok-2 (T.).

(^^^^jyi^ ) enipok, van gekookte aardvrnch-

ten of graan melig; kruimig —;
i

van gekookt vleesch malsch; zacht —; van I

touw, garen en dergelijke licht brekend— ; 1

van hout en dergelijke vergaan; vermolmd;
\

brokkelig ;, het melige enz., als hoed.; hel
\

melig enz. zijn; meligheid; kruimighcid ;
\

malschheid; zachtheid; vermolmdheid; brok-

keligheid; nieiig'empok
,
genoemde hoed. aan-

nemen; melig enz. worden.

-X- (,_ iiiix I oempak, tatakan tïjang, jav.

en batav., neut; voetstuk. — [B.].

-H-C—ÜiLo) oeiiipik, verleiden; verlokken.—
[L.].

)fr{^ cfÜ^) I. inipok, verminkt; kreupel.—
[C.].

•^11., eendrachtig. — [R.].

^ LdisÜ/O )? ampikiii, batav. = k eb at, uit-

kloppen een kleed, gewasschen

goed, om de kronkels (l^tjek) er uit te

doen verdwijnen. — [H.].

L^^ xiLo \ , nieiig^enipik, onstuimig en drin-

gend verlangen, zoo als bv. een

zuigeling, die de borst wil hebben, — een

gastheer, die verlangt dat de gasten zullen

eten.

-5^ LLXil/0 ) ompik , de vischhaken aan

eene soort van fuik {wear or

fishtrap). — [C.].

^Ll^CilX^ impak, batav. (= tjoebit), in

. het vel knijpen, maar met meer

krachtsinspanning en gepaard met draaien.—

[H.]; bal. impek. — [T.].

C^ilo^ ampeff, batav. (=bengèk), moei-

lijk ademhalen. — [H.]; uit 't jav. (T.).

ViixiV meng^empoel, zich op de plaats,

of nagenoeg zoo, bewegen, zoo als bv.

een vaartuig dat tegen stroom en golven

worstelt; pengerapoel, wat de hoedanigheid

heeft, zich op de plaats enz. te bewegen,

bv. een vaartuig, dat slecht gebouwd is —

;

wat doet zich op de plaats enz. bewegen,

* bv. wind, stroom.

^ ViLc \ enipol , batav. ,
palmmerg. — [B.] .

— bal. palmkool of palmiet [T.].

¥:. ViLoV oempoel kaki, groote teen. —
[H. (Oemd.)] ; een verkeerd gehoord

jav. §mpol? [T.].

\^ ) , meiigcempil, voortbewegen doormid-

del van een' lossen hefboom, bv. eene

gpaak — ; roeien met eene pagaai, waarbij

deze op het vaartuig rust, de roeier den
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hefboom van zich afstoot en hel blad niet uit

het water ligt, maar in het water scherp

draait en zoo weder naar voren brengt.

•X-^AiLo) *^'Pfï^> batav., een bolvormig

hard stukje vleesch in de inge-

wanden der vogels, — is eetbaar. — [H.j;

maag. — (B.].

^ f iè^J<SU<n ampflas, naam van een' vijge-

boom— ficus ulmifolia— (jav.

ri^mp^las, T.); a.lemboet, naam van een'

vijgeboora welks bladeren gebruikt Moorden

om er hout mede te polijsten — fmiü

politoria [C.]; empelas, div., naam van

eenige wortelplanten (akar), welker scherpe

bladeren gebruikt worden, om hout, been,

hoorn en dergelijke te polijsten; de blade-

ren, als polijstraiddel; elk middel, om houl

en dergelijke Ie polijsten; houl en der-

gelijke polijsten, — z. m^mpQlas.

^ \UJüU\ empelasari, div. (smtr. van i_^^^ ^nipo, z. ampoh L (T.).

X- >AiL<>) ^mfelmn^ de mangga— mangifera

indica [C.]; empelam, div., naam

van een' vruchtboom — mangifera — (jav.

p^l^m, T.). — z. m^mpelam (en ma-

rapalam, T.).

/ • vÜ/^ ) ampoen, vergiffenis; vergeving; genade;

gratie; nieng'ampoen, vergiffenis; enz.

schenken aan iemand; vergeven aan iemand;

begenadigen (beter m^ngampoeni, T.).

/•wÜ/O) oempaii , aa^; lokaas; lokspijs; voeder,

voorn, voor beesten^ die men onder-

houdt; meno'oempan, lokken met aas enz.;

k^nna oe., door lokspijs verleid zijn; t^lor

oe., ei dat men in het nest laat.

)) onipou, knoopsgewijs. — [L.];O^'
ompm. [R.].

^ iiL^ ) ampoe, a. tangan = iboe tangan;

a. kaki = iboe kaki (men., bat.

om poe: grootvader of -moeder). — [T.].

^mp^las en sari?), naam

eener klimplant met weiriekenden bast, die

in de geneeskunde en voor reukwerk ge-

bruikt wordt. — z. m^mp^las.

^ L JlXiLc I enipelok, batav., de pit van

de mangga (jav. p^lok).— [T.].

•H- LüüLii^ )> oemplek-oempJekin, batav.,

opstapelen ; ophoopen ; t o em -

pl^k, een hoop; een stapel. — vgl. b^-

goempl^k. — [H.].

H- éÜ/C) empö = embok. — [B.].

\ 4it^ ) fnipöêroe, naam van een' vogel.

-)(• ^^^^ 4JL^ ) anipo^lat, naam van een ge-

was— triumfetta.— .— [R.].—
z. pöeloet-2.

^ y êji^ ? enipöëloer, div., pit of merg van

allerhande gewassen, als het niet

korrelig of meelachtig is; stronk van zekere

vruchten, zoo als de tj^mp^dak, de nang-



^j^^ 108 U^

ka, de zmirzak enz.; ^. koempai, de pit

van de koempai-fi/e^, waarvan men lamp-

piljes maakt. — z. mempoèloer.

uA 3Ü/0) ampö^nja (bij smtr. pöênja) — z.

ampoe; dïja jang a. kcéda, zijn

paard (mei nadruk op zijn); a koe jang a.

milik, mijn eigendom (met nadruk op mi;«);

jang a. röêmah^ degene van wien het huis

is; de eigenaar des huizes,

J^cJüLo) I. ampoli, batav., zimvelkleur; ge-

brande aarde die men eet (Dit is 't jav.

am po. T.). — [B.]. — k ( n ing a., ziva-

velkleur, — [L.].

* II., donker van kleur; a. koning, rfo/i-

kergeel. — [R.].

^ III., onder water duiken (S. S.) ; met water

bedekt staan; overvloeien; anipöhan (kw.

ampoehan,T.), watervloed; zondvloed; over-

strooming; mengampoh, overstroomen, —
[L. bew.].

^ AiLo ) ampeh en ampi = ampai-2. [L.].

/ JÓyO) I. (in poëzie) wijzig, van sampai;

meng^ampai, ergens over heen hangen,

zoo als bv. een kleed over een touw, een'

zakdoek over den schouder; op die wijze

luchten; ampajan, gereedschap, waarop

iets gehangen enz. wordt; kapstok.

IT., lang en dun; tenger; slank; tengerheid;

slankheid; mengarapai, lang en dun enz.

worden, — ^nipai-2, naam eener soort van

zeekwal , met een' zeer kleinen kop en zeer

lang en dradigen staart, die, bij aanraking,

eene brandende pijn verwekt, waarop zelfs

de dood kan volgen; — *2ö de naam van

zekere plant. — [L. bew.]: naam van een

kruipend gewas, — [R.].

[ Qaa.Ü^) (of pënak), men^enipënak
,

kinderen met veel zorg opvoeden

(groot brengen) — ; iemand goede woorden

geven; belezen; pöêdjoek ^., allerhande goede

woorden; allerhande vleitaal; peiigempënak,

wie met veel zorg opvoedt enz,; anak ^.

of pënak, z. onder anak op bl. 128 rechts.

i^^^j2/0), iiieiigamok, in razernij rondloopen

en zonder onderscheid moorden (van

beesten ook zonder te moorden); een* verwoe-

den aanval doen; amok maken, loopen of spu-

wen; een verwoedenden aanval doen op iemand,

woedend aanvallen: in woede vermoorden,

l^,_jix) eniak; z. U.

y o

(j
Q/C) tir., het verleenen van macht; hel

machtig moleen; — mogelijkheid.

/ os

êO^KyO^ (mal. amkinah) plur. van JS^,
/

^ V/C) amal, w. ^\m\,, denken; amal eitong

di dal^m, tel bij u zelven, — [N.];

z. Jac en lees ètong [T.].

^ \yc) amil, hüidiX, [suni,), dorpspriesfer.—
[B.]; z. J^U [T.].
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^Sj<n ittilS, ar., het dicteeren van een ge-

^schrift; — met plur. JU), het dicteeren

van een geschrift, zonder behulp van een

ander geschrift; rechtschrijving.

y. o s

LlS ^A/O ) plur. van cSLo.

y os

( A>isA^ ) tir.^ zoet; zacht; gemakkelijk door

de keel glijdend,

.,^) I. amaii, verb. van ^j^^jïó^c,

o t

IL (verb. van ^) aman), vertrouwen;

gerustheid; rust; veiligheid; vol vertrouwen;

gerust; rustig; zonder vrees; veilig; a.

sari (bei. der smst. onbek.), soort van

versnapering (verl). v. lemang sari? T.);

nieiig'amaiii, geruststellen; bevredigen (tot

vrede brengen).

^IlL, amaii-l^, soort van lijnwaad.— [L.].

c s

• ^ta/C ) (z aman II.) en ^) , ar., het op

iemand vertrouvoen; het zich overgeven

aan iemands macht of bescherming ; het

gerust zijn; het zonder vrees zijn; — ver-

trouwen; gerustheid; rust; veiligheid, In

't mal. ook nog: vol vertrouwen; gerust;

rustig; zonder vrees; veilig; het vol

vertrouwen enz, zijn; vertrouwen enz,

yA
sX^n plur. van ^^ .

y os

oi\jL/«) plur. van
iiT-

¥: yC )

^y<)

amoe, w. sum., willen. ,U.-

[N.]; moet zijn amoeh (T.).

•^ 4^) 9iino jhaiay. y onsierk; verstikt,— [B.];

jav. amoh. (T.).

y os

rdn ^

enz

J
y os

) 4X) )
plur. van JU.

y os

IS) kyO) plwi'- van U.

SfS

\ É^) ar., bevelend: gebiedend,

-^ iX^) amali, kleine maadjes ofwormpjes,

die soms in 't aangezicht komen.— [L.]:

z. ama I. en II.

^ ^/0) amoh, z. yo) amo.

"^ <K^) zie bij~^t; aiiioeh-:^, w. sum.,

met elkander overleggen, beraadsla-

gen, — [K],

LHJuL^ )
plur. van éU

y o

/.4u2/C ) ar., het verzwakken; het krachteloos

maken; het vernederen,

s

/-/0) (i«al. amï) ^) (mal. oemmï) en

^) ar., leek, inz. vs^ie niet kan schrijven;

ignorant ; lediglooper.

y os

]\j<yC) plur. van Jwt<.

s

^/C) ar., plur, L^l, bevelhebber; vorst;

aanvoerder; ^;i^j^5ri-^^ '^orst der
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geloovigen; ^USKjuL bevelhebber van hel

water, d. i. bevelhebber der zeemacht; .jlo)

yCw^ ), bevelhebber der landmacht; veldmaar-

schalk.

^j6^) amerikan — verb. eiir. — Ame-

rika; Amerikaan; amerikaansch.

y»»*A^ ) I. ^^) en ^^' ar., amen; ^ ^s^)

ju), amen en nogmaals amen; iiie-

no'aiiniii, met amen bevestigen; amen zeggen

op iets,

II. ar., plur. lX<V, vast; bestendig; ver-

trouwd; zeker; aan wien iels toevertrouwd

is; minister; nom. pr. v.; ^JUÏ), de vaste

enz. bij uitnemendheid, d. i. God,

/ 5

<^JLa«/C ) (mal. amïnah) fem. van het voor-

gaande; ook: nom. pr. f.

) (Hindust., T.) aiia, singap., Vi6-X- O eener

sikka roepij»

.,4 ) aiioe, Ier aanduiding van le/^ owtepaaW^

of van iets, dat men niet kan oï wil noemen:

zeker iets; zeker iemand; N, N, (Dinges;

Dingerich; Dingskirchen; thingum; thingu-

mee); aanduidende eene onbepaalde hoeda-

nigheid, of eene hoedanigheid, die men niet

kan of wil noemen; voor eene onbepaalde

wijze van handelen, of voor eene wijze van

handelen, die men niet kan of wil noemen;

wat wilde ik ook zeggen? wat ik zeggen

wilde; tcÊwaii a,, de Heer N. N.; sï a., die

iemand; lueng^anoe, op een onbepaalde wijze,

of op eene wijze, die men niet kan of wil

noemen, handelen; op eene onbepaalde wijze

enz, behandelen; keinoewaii, allerhande

substantiva abslracta en concreta op —
ing, — heid, — ij, — dom, — schap of

van eenigen anderen vorm; peranoe, wie

of wat op eene onbepaalde wijze handelt of

behandelt; peranöêwaii, allerhande abstracla,

drukkende een' slaat of eene verhouding uit,

zoo als bv. heerschappij; slavernij; vijand-

schap; allerhande nomina instrumenti, no-

mina loei en collectiva; allerhande nomina

actionis van substantiva afgeleide intransi-

tieve of transitieve verba ; allerhande no-

mina actionis, patientis, instrumenti en

loei.

,,-) I., meno^ani^ bij het weven, den ketting

scheren; peiig'amjaii, schering; aiii-S, ket-

tingscheerder.

*II., aiii-S, mesje, waarmede de padi

gesneden wordt, — [L. bew.]; soort van

mes, waarmede de rijpe rijst afgesneden

wordt; padimes, — [C.]; is jav. [ï.].

,.- ) I. aii, affix, .z. de gramm.

II., batav., suffix voor den vergrooten-

den trap, bv. bagoes, mooi, bagöêsan,

mooier, — [B.]; uit 't bal. [ï.].
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.) ar., voorzeker; voorwaar; ^^) J\ voor-

waar, het is heter,

ys

Vi ) ar., pron. pers. 1. sing. masc. en fem., ik,

y
u/

o) en Uo^ ar., voorwaar wij; ^^JüU CJ^ U t

voorwaar, wij zijn u gehoorzaam; jdl U|

jjyi:^!. <5ük!| Ut^ vwrwaar wij zijn van

[hehooren aan) God en voortvaar wij zullen

tot hem wederkeeren.

y

U ) ar., plur. h3l (mal. anijah) en ^]^U vat

(alg.); bergplaats.

c\>^\j) andanda (aiiakiinda, anakanda en

anakda), kind, in de eerbiedige of

beleefde spreekwijze; a. baginda, kind van

Zijn c Gelukzaligheid.

cW^*^

U^

^\h

plur. van Jo^).

\>) plur. van ^jUJj.

yl

plur. van LLjf.

.•ii\"^
( wwb) ananas en nanas = nennas,

[L. bew.; (].]; soorten bij C: a.

hïdjau, de groene ananas— ananassa viri-

dis —; a. k oen dai — ananassa polycepha-

la— ; a. söëral, de bonte ananas— ananassa

scripta — ; a. tembaga, de koperkleurige

ananas — ananassa rubens —; a. toem-

pang, — ananassa pyramidalis.

^ O^ ) ennab (enab en nab , of ennap
,

enap en nap), soek., van een troebel

vocht stilstaan, waardoor het bezinkt (vgl.

^ndap en jav. ^n^b^ T.).

25cXa>) (n^al. anbidzah) plur. van sxxi .

{^^^ysS) anta (skr. anta) op zich zelven niel

gebr.; a. koesoëma en antakoesöinuj,

nette kleeding van verschillende levendige

kleuren (in hik. en poëzie. — nm. van een

buis, waarmee men vliegen kan, T.); soort

van versnapering; a. permana (in hik. en

poëzie), naam van een' fabelachligen berg:

beranta, einde, natuur, schoonheid enz.

hebben; gcënoeng bQranla kïla, naam van

een' berg (misschien ontstaan uit Indrakila.

T.): b. s^rï, eene zachte schoonheid of natuur

hebbende zijn, zoo als bv. de maan, som-

mige bloemen, sommige menschen; b.

indera, eene goddelijke, d.i. schitterende,

schoonheid of natuur hebbende zijn, zoo als

bv. de zon, sommige bloemen, sommige

menschen; b. löka, ee^ie menschelijke , d.

i. ondergeschikte, schoonheid of natuur heb-

bende zijn, in tegenstelling van b. indera,

zoo als bv. de morgenster in vergelijking

met de zon.

y CS

\,^^^yO} ^^'9 pron. pers. 2. sing. masc, gij.

"^ C>^^ (vgl. antah II, T.) anta, batav. (uit 't

sund., T.), brak; zoutachtig, — [ü.].
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<J^ ) ar,, pron. pers. 2. sing. fera. gij.

^j^) (Hindust., T.) oiita, kameel.

\^^y3 ) iMti
,
geraspte kokosnoot in suiker ge-

kookt, dienende als vulsel in gebak, ol

als toespijs bij gekookte pcBloel (vgl. oenté).

\jo) antara — skr. antara — lusschen'

ruimte; tusschentijd ; ivat zich tusschen

twee voorwerpen bevindt; tusschen; onder

(parmi); pada a., onder (parnii), bv. pada

a. manoesïja, onderde menschcn; op,h\.

pada a. djalan, op weg; a. d(Bvva t^ng-

ngah tïga, tusschen twee en twee en een

half, d. i. van een* zieke: tusschen leven en

dood; meiigantara, tusschen heide komen;

als bemiddelaar optreden; perantara, wie

tusschen beide gesteld geworden is; bemid-

delaar; scheidsman; goeman; pengantara,

wie tusschen beide komt enz.; vrijwillige

bemiddelaar of scheidsman; perantaraan,

bemiddeling; perantdraan en, gewijz. en

meer gebr., ^o;ljuli' pelaütaran, tusschen-

plaats boven den grond; breede gang boven

den grond tusschen twee plaatsen; houten brug

over eene slo<fl of beek; stelling; steiger. —
De mal. van lateren tijd, voor wien de

ware oorsprong van p^lantaran was ver-

loren gegaan, heeft gemeend dit te moeten

afleiden van een eigenlijk niet bestaand

grondwoord pi^lantar, dal echter van lie-

verlede in zwang is gekomen, met dezelfde

beleekenis, als zijne vermeende afleiding

ft kan echter evengoed van Juib hantar

met weglaüng v. de A. afgeleid worden, vgl

^iuJj' uilyAiy*; overigens zal de beteekenis

van tusschenplaats wel toe te schrijven zijn

aan de vermeende afleiding van antara; vgl.

'i Ngadjoe-Daj. parantaran, T.); semen-

tara, enph. voor seantara (onmidd. uit 't

kw. samantara, T.), in den tusschentijd;

terwijl: zoo lang als.

V^,,^A/b ) antab (en antap), vast ineengedrongen;

compact; zwaar, in vergelijking met

den omvang, of de gewone zwaarte van iets,

specifiek zwaar (vgl. ant^b, T.); a. rok6

ïtoe, die sigaren zijn zwaar, d. i. zwaarder,

dan gewoonlijk de sigaren zijn.

^^^^^yOo ) anteb, z. ant^p.

•^^^;>^Jo) antat (en hantat), bieden; aan-

bieden; aanbrengen; peng^antat, aan-

brenger; borg, waarvoor in de dagelijksche

taal pen^^antar; pen^antatan , aanbieding;

aanbod,'— [L.].

^0^^)> antoetan, honigdauw; brand in

U koren. — [L. bew.].

\^2:yJo) I- oentóet, waterzuchtige zwelling

van het onderbeen— oedema crusis—

.

^* II. batav.— oen toetin, oppeuzelen; ver-

teeren, bv. geld; langzamerhand alles er

door brengen. — [H.]; zeer weinig van iets
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eten; iels tusschen de tanden houden (mi

het te proeven; dus van 't jav. oeiiloe,

tand, even als gigit van gigi? -— [T.].

^ VJ>^ ' ^' *"*^^ (^" hintit), iets achter de

hand verbergen^ terwijl een ander

iets weglegt; versteken; verstoppen. — [L.].

*II. batav., naast intip — [B.].

^lA>AJO), hatav., nieugèntót, eene vrouw

tof den bijslaap trachten over te

halen. — [T.].

Jo ) I. z. hantar.

*II., antar-antaran, eene zekere gerech-

tigheid ol' belasting. — [L.] ; vgl. onder

^ntar.

III., antar-3, rijststamper, laadstok— [L.

hew.]; hatav., heiblok; aanzetter. — [C; B.].

^ Jo), meiig'anter, hatav. (uit 'i jav. aler^

T.), geschenken zenden. — [B.].

^ Jo) I. cntar, gezonden; verzonden; overge-

zonden; overgebracht; zenden; overzen-

den; entarken, zenden enz.; entur-^-ran,

geschenk; het geschonkene; geschenk van den

bruidegom aan zijn^ schoonvader., — [C.].

J^II. verspreid liggen. — [G.]; een slecht

gehoord hantar in terhantar? (T.).

•^ y Jo) enterg'ar, div.,-— port. entre-

gar— in handen geven; vertrouwen.

^f uwo) hatav., oentoesan — hadannja

her oen toesan, vol uitslag, hv.

van iemand, die aan de tampek lijdt;

kertas beroentoesan — kaja mt^nèr

d i pegang — ruw. — [H.].

/ c

L J Lajüljoi ar., het zijn naam hebben van

iets; het genoemd zijn; het zijn

oorsprong van iets afleiden.

y c

J \jjijSj ) ar., het behagen in iets scheppen: het

in vleeschelijken lust ontstoken zijn.

/ o

r
VJ;2a>) intidlam, ar., het in goede orde

y y
ijn; het goed georganiseerd zijn —

;

orde; goede orde; goede organisatie.

i /O ) I. antanj»*, soort van mand van boom-

schors; menggantang, in zoo*n mand dragen.

*1I. slamper. — [C.]; antong, rijststam-

per. -— [L. hew.]; z. antan.

-H- iJC«i) anteng', halav. [uit 't hal. of jav., T.],

zoet, als spelende kinderen. — [B.].

iX-.M> nieng^anting*, naar beneden hangen;

hatoe a'nting, steen, die aan den klauw

van een maleisch anker liangt, om dit naar

heneden te trekken; iets zwaars, hv. een

kogel, die iets slaps, hv. eene gordijn,

naar heneden trekt; oentang'-anting, naar

alle richtingen slingeren of rollen; anting-3,

nederhangend oorversielsel; oorhanger; a.

taugë, oorhangers, die den vorm van taugë

(gekiemde katjang) Aeèfrew; koentang-kan-

tiiig — smtr. van keoentang-keantiiig =
teroentang-anting, gedwongen geworden zijn,

naar alle richtingen te slingeren of te rollen.
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mjiJ) ?ntang, vuig, voor tentang.

iuiJh oentaiig'-aiitiiig, z. onder anting.

i.X-i) oentoeiig', lot; noodlot; kam; fortuin;

geluk; haal; voordeel; winst (in uit'tjav.

ontleende verhalen ook -= ^ in tegenstel-

ling van iXlt, T.); oe. baïk, voorspoed; oe.dja-

hat of oe. malang, tegenspoed; meniroeii-

toeiigkeii , bescheren ; verhangen (duit.) :

dioentoengken allali, nwge het door

God beschoren .worden; God geve het; iiie-

iigoeiitcBiioi, bevoordeelen; oeiitoeiig-3, luj

eene gebeurtenis in de toekomst in een

gelukkig geval.

c-
,i\l. meno'oeiitiiig^ in èéne rechte lijn

of effen vlakte brengen (van twee oi'

meer voorwerpen); richten, bv. een kanon;

waterpassen; op de mik nemen; mikken op

iets; tijada dioenting tijaug rilémah

ïtoe maka intjang-intjoet kelihatan-

nja, de stijlen van dat huis zijn niet gericht
,

daarom ziet het er krom en scheef uit;

oeiitiito*aii) ivat in eene rechte lijn gebracht

enz. is oi moet worden; pensfoeiiting*, wie

in eene rechte lijn brengt enz.; waterpasser;

peroeiitïng'aii, richting; waterpassing; oen-

tiiig'-S, riclitwerktuig in 't alg.; lood der

timmerlieden; schietlood; waterpas; vizier op

een vuurwapen, anders ook p^dj^ra; vizier-

korrel op een vuurwapen, anders ook oe.

IH^Jj^ra.

IT., streentje; strengelje [zijde of goud-

draad]; mastiJBÏi s eo en t ing, een streentje

getwijnde zijde; beroeiitiiig, in streentjes

enz. zijn; benang emas b., gouddraad in

streentjes; oeiitiiij-2, kwasten aan eeti vlieger,

* III. soek., nederhangende kwast, zoo als

l)v. van een' vlieger.

IV. werpen; smijten. — [C.].

iX)) I- enteng' (zelden)^ licht (niet zwaar);

het lichte^ als hoed.; het licht zijn; licht-

heid (jav. en batav., T.). — z. rëngan.

* IL liatav., innig schik hebben. — [B.];

zich licht of verlicht gevoelen? [T.].

/ o

VAa> ) ai'-? het verdreven zijn; het gebannen

zijn; het uitgejaagd zijn; het zich op

een afstand houden; het ontkennen; het

loochenen; — ontkenning; loochening.

y c

C.\jiX> ) ai*. , het van iets profiteeren ; het van

C /
iets partij trekken.

C aX>) z. antab.

^ C i'Jo) (vgl. antab, T.), antep en anteb,

batav., zwaar, bv. van kinderen,—
[B.]; jav. antQb. [T.].

^ L-JiX> ) antoep, jav.^ de angel van een

insect. — [C.].

Afr L k^Jn ontop naast t^rampa, batav.,

bamboezen paggergeleiders^ onder

en boven. [B.].
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X L-JiA)) intip, jav., gluren; loeren; spion-

neeren, — [C.].

>/k L—Ü/O ) I- antak, stampen van een scliip

in zee (ook anggoet); huppelen van

een paard (ook tan dak); plotseling gaan

zit/en, alsof men valt. — [L. en B.].

* II. de maat slaan met de liiel, zonder

^de leenen op ie lichten. — [C.].

(^ QjlO. tiieng^antoek, slaperig zijn;dodderig

zijn; vakerig zijn; dutten
\ peng^an-

toeljL, wie altijd slaperig enz, is of dut;

dulter; slaapmiddeL

meng^aiitok , tegen iets aanstooten;

raaïn antok gong, eene uitdrukking,

om de bewegingen van een' impotente aan

te duiden, die desniettegenstaande den

bijslaap wil uitoefenen.

L Üx3> \ , menghentak l^ zich laten vallen op

iets, bv. op eene stoel; van een vaar-

tuig: op den grond stooten; 2<> van eene

bloedvin steken (vlg. entek) ; met eene zekere

kracht of stampende nederzetten, bv. den voet:

stampen met iets op iets; stampen op iets

met iets; b^r^ntak kaki, met de voeten

stampen; stampvoeten; peng;entak, werktuig

voor 't stampen op iets, stamper; hei; heiblok.

^L-^Jlo)? mfng'entek, baiav., pijn; pijn-

lijk; prikken of steken van eene

zweer, — [B.]; z. onder gntak.

entoek, batav., laag van ingang

zijn, — [B.]; uit \ bal. [T.].

L ilA> I oentoek, aandeel; wat tot iets dient;

wat voor iets bestemd is, — Dit woord

kan gew. door ons voor (pour) of om te ver-

taald worden. — ; oe. makan êsok, om mor-

gen te eten; seoentoek, zoo veel als noodig

is voor iets; s. makan, zoo veel als noodig

is, om gegeten Ie worden, — *w. sum., ^e-

schenk; eigendom; iets dat door wegschenken

eigendom wordt. — [N.].

¥r

[B.],

berontak, batav. (jav. roentag?

T.), opspringen; capriolen maken,—

(vuig. wijz. van sentak), mejngen-

tak, afrukken: losrukken: wegrukken:

ontrukken; schielijk terugtrekken, bv. de

hand; met een ruk trekken aan iets, bv.

aan een belkoord; pen«:entak, wie afrukt

enz,; peng;entakan, afrukking: losrukking:

wegrukking; enz,

^L-JsX>) batav. (uit H bal.,!.), m?ntik =
toemboh, groeien, uitbotten. .

—

[H.].

•K-Liisio) intik, vlak; plek; spikkel, —
[L. bew.]; intik-)^, batav., sproetig;

vol puistjes, — [C.].

^4Aw5>sA>) z. onder anta.



Jj^) 113 ^^t

\joh nieng'antoel, van een veerkrachtig

lichaam femgspringen , afkaatsen; af'

sluifen; — z. pan loei. — pengaiitoel, wat

terugspringt enz. ; welks natuur het is terug

te springen enz; peraiitöêlan, terugspringing;

afkaatsing; afstuiting,— aiitijèlaii, steunpunt;

ondersteujiing, — [R.].

jOsi) I. (vgl. II.) oeiital, halletje van eene

weeke substantie; pil; mengoeiital, lot

^en pil maken; peii^oeiital , ivie tot pillen

maakt; pillenmaker; pillendraaier,

*II. (vgl. I.) halav. (jav.), meiigoental,

inslikken. — [T.].

JOo^ I., iiig^ng^oeiitil, van kleine lichamen,

die los naar heneden hangen, zoo als

hv. hreloques, slingeren; heieren; nie-

ïig:oeiital-ii^aiitil , van kleine lichamen,

die los naar heneden hangen, zoo als hv.

breloques slingeren; heieren [met verschei-

denheid of naar alle richtingen]; koental-

kaïitil, (smtr. van k^oental-k^antil) =
teroeiital-aiitil, gedwongen geworden zijn

te slingeren enz.

*IL halletje (vgl. oental L);hetalinghij

kleine gedeelten. — [C.].

entol, z. J^).

antelas (en antalas) verb. van

atlas.

fjèéJ^)

AXjo) antelih, z. onder antglai.

JUt.-NEDERL. WOOW)ENBOEK. DEEL I.

•x- / -AJG ) antelai, de strot.— [R.] ; denkelijk

is 't jav. t^lih bedoeld [T.].

•^ ^^ ) antam, batav., paren. — [B.].

c^ os

Oo ) ^^'9 pron. pers. 2. plur. masc, gijlieden.

V^jJo ) ^r., pron. pers. 2. dual. masc. en

fem., gij heiden.

>)o) antan, stamper voor een* vijzel, mortiero^
en dergelijke. — z. aloë.

•^^*wO) I. antoen, achtergehleven; achter;

nien^antoen, achterlaten. — [R.];

denkelijk 't jav. kanteen, zoo dat 't stamw.

verkeerd opgegeven is [T.].

*II., ingeheelde gek; kwast. — [C.].

^^.Jo) oentoen, w. sum., met geweld af-

rukken. [N.].

-? os

) ar., pron. pers. 2. plur. fem.^gry7/^Jew,

A>) intan, diamant (jav. int^n, een

krama-vorm van 'i skr. hira, T.); i.

mentah, ruwe diamant.

^ ;^2;^aJL/ClXaX> ) entendimento, div., port.,

verstand.

(C 4jo) antöi (en ^) antoi) naam van

een' bloemdragenden boom, die veel

van de kenanga heeft,

iXjO) I. antah, p^die, die zich nog in de

gepelde rijst bevindt (vgl. atah, T.).
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*IL (vgl ftnta, T.), batav., brak; zil-

tig. — [B.].

-J^^^Co) aiiteh (en ganteh), spinnen, \)^mélii\

garen.— [L. bew.J. — Batav. — [B.] ;

bal. gantih [T.].

<^) I. entah, adv. van onzekerheid in de

kennis van iels, in 'de meeste gevallen

te vertalen dpor ik weel niet; ik kan niet

zeggen, en dergelijke, of eenige wijziging

daarvan in persoon of tijd, naar gelang

van den zin; soêdah-kah belajar? is hij

al gezeild? ^ntah, ik kan *t niet zeggen;

^. k^mana p^rgïnja, wie weel waar hij

naar toe is; ^, sijap4i-2. God weet, wie;

^. manoesijakah ^. djinkab, ik kan niet

zeggen, waren het ménschen, of waren het

geesten; ë. babi atau rcêsa, ik weet niet,

was het een varken of een hert; eUtahken

— smtr. van ë. en akan — ik weet niet

enz* met betrekking tot; entah-2, bij be-

rekeningen tiende gedeelte eewer aboes,

welke weder het tiende gedeelte eener

tïmah of kepeng is; afstammeling in den

zesden graad.

*II., ^ntah-^, naam eener zoutwater-

schelp (Aawn-Zioorw/ye). — [B].

^<Jüo) 6iitoli, soek., gaar,

<JCG) fiiteh (®teh en Iteh), gemeenzame

verkorting van poeteh als nom. pr. fem.

y c

Vj2X> ) ar., het ten einde komen; het ge-

y y
eindigd zijn; einde; slot, — Men

gebruikt het veelal als slot van een'

brief.

>Jo ) z. uiyit.

/ -X> ) I. (en lioentai), mengoentai, los

. nederhangen ; beieren (z. dj o e n t a i) .

* IL, men., een streng van een halve toekal

(vgl. Jav. oentje, T.) —een balssieraad. —
(N.). — beroentajaii, in strengen ergens

afhangen. — [T.].

•^ / —X> ) oenté, balav., kokosnoolen met suiker

gekookt, 3Ien legt ze in de koewé

dadar. — [H.]. — vgl. inti.

A yJsi ) yntêro — porL inteiro — gansch;

geheel; het gansche enz, (z. l^n-

tëro).

^^jo ) I. andja (zelden), tJa/(mar.); a. pajoeng,

^-^ de schuif van een zonne- of regenscherm

(vgl. onder indja).

* IL, andja-2, w. sum., toegeven; over het

hoofd zien, — [N.].

^^oj ) üïdja, alleen in lo sawan in dj a , stuipen

^^ bij kleine kinderen, waarbij het hoofd

gloeit, —- * 2^ eene ziekte, waarbij het

lichaam met kleine puistjes bezet is. —
[L.]. — bal iodja, zekere uitslag op 't
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hoofd by kinderen, waardoor *t haar niet

opkomt [T.]; i n dj a pajoeng, soort van

kruidje-roer-rae-niet. — (R.); vgl. onder

andja.

/ c5

^VrSiXJ ) plur. van ^ ,

^^jysSSi^) (vgl. njoet), iiieng*endJoet, door

een zochten ruk in beweging bren-

gen, zoo als bv. een visch de vischlijn;

eventjes oplichten, zoo als bv. het lood

bij het looden (mar.); zich ineendringen

en weder uilslrekken, zoo als men wel, op

een' schommel staande, doet; de hiel op-

lichten en weder nederzetten, terwijl de

teenen op den grond blijven; pen^endjoet,

wie door een zachten ruk in beweging brengt;

wie de gewoonte heeft hel te doen; wie de

gewoonte heeft zich ineen te dringen en weder

uit ie strekken.

^ ^^^y^SStlXn ?ndjot, (sund.) batav., wippen,—
[B.]r

'^iJ>vSfc\>) indjat, stooten; wrijven, —
[L. bevv.]; batav,, stooten tegen

iets; legen elkander staan (intr.). —
[C.].

jJS^O) I. andjar, ar. (pers. JTJ)) anker.

* II., batav.^ bewegen; van plaats veran-

deren. — [B.].

^^KTL^) I., mengandjoer, frmï^ iets uitko-

men; uitsteken^ zoo als bv. een huis

uit de rij , waarin het staat; zich vóór anderen

bevinden ofbewegen; vooruitgaan; voorop gaan;

de voorhoede maken; m^ngandjoerk^n sa-

lam, den heilgroet uitsteken, d. i. den heil-

groet, dien men ter overbrenging ontvangen

heeft, aanbieden; meng^niiotvi^ uitkomen bui-

ten iets; uitsteken uit iets bv. uit eene rij;

zich bevinden of bewegen vóór anderen)

iets vooruit gaan\ iets voorop gaan; peiigan*

djoer, wie of wat buiten iets uitkomt enz.;

hoofd van een* stoet; voorhoede; spits;

bin tang p., de Venus, als morgenster;

teraudjoer, niet gebr., waarvoor t(?lan-

dj oer; terandjcran, niel gebr,, waarvoor

t^lahdjöêran,

*II., andjoerin, batav. (uit 't bal,

T.),= galakin, aanmoedigen tot het gevecht

^

hanen die men laat vechten (jang d i ad o e).

Van menschen gebruikt men in denzelfden

zin alók alokkin. — [H.].

^ ^S^) andjor, ontschieten; ontvallen. —
'[L.].

^IS\>) andjir en andjir — pers.— , vijg.

^SiO) (en hoendjoer, of loendjoer), uit-

gestrekt (niel gebogen), zoo als bv.

een been ; uitgestrekt zijn; meng^oendjoerkfn,

uitstrekken.

8*
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Si^ ) I. andjaiig* (gemeenzaam, van perso-

•^25 <JS^) ondjarah, geheel open en loe-

gaan, — [L.]; andjerah, versprei-

den; verspreid zijn,— [C.]; is jav. (kawi:

arigdjrah) en wordt vooral van geur en

bloemen gezegd [T.].

nen) wijz. van pandjang; lö a.,

lange groolpapa.

IL, andJaii<^-2, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch ; k^ttam a., naam eener

soort van zoutwater-krab.

i.£Si;:v>) andjoeng, soort van opkamer, opzij

van een buis, over de gebeele diepte,

. met een' vloer ^ 1 «a 2 voet booger dan bet

hoofdgebouw; nieiig*andJoeii«:, in de hoogte

houden^ zoo als bv. een signaal, of een'

vlieger, dien men wil oplaten; opbeuren;

bemoedigen; ophemelen; aiidjcjêngaii of an-

djoeng'-;^ (= dj em poe- 2), uilbouwsel op

den aehtersteven van sommige vaartuigen,

dienende tot zitplaats van den gezagvoerder.

c=?~
)) andjing, hond; a. tanab^ naam

van een ipsect; a. rimba of a bcê-

tan, de wilde hond] jakhals; a. perbfèrd*-

an, jachthond; * — a. aj^r, div., soort

van otter. — z. bQrang-2. — k(ï3toe a.,

vloo.— saudara a., benaming der betrek-

king van de voorkinderen v^n een weduwe-

naar en weduwe, die zamen gehuwd

zijn. — [P.].— andjiiig-;^, fatsoenlijke uit-

drukking voor p öêk i a n dj ing of nam nam.

ijSiV.>V (minder gebr. wijz. van roen-

djang), men^oeiidjan^, ruw en wild

steken naar. iets, inz. van boven naar

beneden; beslapen (vuig.).

ij::Si:v>), meng'oendjoeng, iemand (meerde-

ren of gelijken) verheffen, door hem

met belangstelling en uit hoffelijkheid te.

bezoeken, hetzy bij eene blijde of droevige

gebeurtenis (z. lawat).

C,_JilSi^>) indjap, trechtervormige ingang

in eene fuik, gevormd door elas-

tiekc staafjes, die zich openen, wanneer

de viscb door de nauwe opening dringt,

en zich sluiten, wanneer bij er door is.

( o^^'i^nN^. meng\a]idjak, van zijne plaats

wijken,

L-Jijs;:v>) (vgl. c>^^^, T.), mengendjak,

nedertrappen; vertreden; vertrap-

pen; — z, pïdjak en tïdjak.

c Q^^g^TL^V mengoendjoek, aangeven; aan-

reiken ; overreiken ; overhandigen ;

aanlangen; toereiken (met deze beteekenissen

gewoonlijk: S^a:^sL<, T.).

t_ nrs;r\>\ indjak, z. intjak.

Vjs^)) I., menjaiidjal, van elastische voor-

werpen, waarop een druk uitgeoefend

is terugspringen in den vorigen toestand—

;

van een' foetus: kloppen.

*II., en oudjal, opsluiten, — [L.].
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*III., div., rond; voL — [Div.].

^. KrS^) aiidjol, knikken; b^randjol-2

kapala^ mei het hoofd knikken;

als iemand die slaap heeft. — [L. bew.].

KlSA>V nieng-eiidjal, met kracht in iets

steken, horen, douwen, zoo als bv.

een* dolk in een lichaam^ ecne kurk in

eene flesch.

/ -Xsi\5 ) endjelai (heiidjelai en kedelai),=
't betere dj el ai.

wjs^) plur. van >^i.

>is;:v>), nieiigoendjani, van lange, puntiger

voorwerpen, bv. een' staak, loodrecht

en met eene vaart in den grond steken;

met lange, puntige vooriverpen van boven

naar beneden naar iets steken of s tooien.

¥r .yf'<ü^z\\\ andjaii, singap., naam vaneen'

boom met slecht hout.

/i*Si;\>) (en lioeiidjoeii), men^oeudjoeu,

met geweld rukken aan iets, bv. aan

een zwaar louw, den arm van iemand.

•^/wTSü^) indjiii, de as van een wiel, —
[L. bew ] ; — port. engenho (?)

—
wagen-as. — [C.]; batav., eng. engine, nia-

chinerieën. — [B.].

^ (Xl^^ ) oeiidjah, balav., het stijgeren, zoo

als bv. een paard (door verkeerde

scheiding van b^roendjah^ jav. ngroen-

(Ijah, ï.).

cJüSiX) ) iiidjeli, eerbiedig pron. pers. 2, inz.

door jongeren jegens ouden.

¥r / ^JSi^d ) oiidjé — batav. — pohon (lees:

poehoen) ö., een gewas op de

langkoewas gelijkende, als zuring in de

sajoer gebruikt. — (H.) — sutid. hondje,

elettaria in pi. van laniarinde in gebruik [T.j.

c^
,/JS^ ) ai'.- plur. JjkrwUf, evangelie.

cr^^v^^^

^ jJ^AlS^>

,>) andjïmaii, gewoonlijk kapal

andjïman, — eng. india-

m a n— ooslindiëvaarder ; schip van helgrootste

charter.

) iiidjëolar— port. dj oei har—
knielen.

¥: f^) aiitjoe, soort van vlot.— [L. bew.];

^^ denkelijk uit een spelling j:5Ót, z.

antjak, ontstaan (T.).

^^) iMtja, klaar helder weder. — [L.].

i^2^£S^), meii^oeiitjit, afgebroken (niet

gestadig, bij interruptie) aan iets

werken; oentjang'-oentjit, in drukte nu

du dan dat verrichten; in drukte heen en

weder loopen; peiigoentjit, wie afgebroken

enz. aan iets werkt; wie geen zitvleesch heeft.

(^ ^^^^rt\\ (vgl. entjot, T.) intjoet, van

vorm of gestalte scheef; kreupel;

mank; van de uitspraak verkeerd, ver-

schillend van gebrekkig; mei een vreemden

m
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tongval; scheefheid; kreupelheid; mankheid;

van de uitspraak: verkeerdheid; vreemde

tongval; ï. röêmah ïtoe, dat huis is scheef;

i. lafa(jlnja, böêkan têlor, hij heeft een*

vreemde j maar geene gebrekkige uitspraak;

nieBg^lntJoet, scheef enz. worden; scheef,

kreupel of mank gaan; de woorden ver-

keerd uitspreken; iiit)aiig-iiit|cret, van vorm

of gestalte scheef; kreupel; mank; van

de uitspraak verkeerd, verschillend van

gebrekkig [alles op verschillende wijze]; van

iets, dat op pooten staat, bv. eene stoel,

op ongelijk lange pooten staan; scheeflieid

van vorm of gestalte; kreupelheid; mankheid;

verkeerdheid van uitspraak [alles op. ver-

schillende wijze] ; het op ongelijk lange pooten

staan; mengintjaiig-iigintjoét, scheef enz.

worden; scheef of mank gaan; woorden ver-

keerd enz, uitspreken [alles op verschillende

wijze]; meiigintjclti, Woorden verkeerd enz.

uitspreken.

^ ^X^JSi^ ) (vgl. intjoet, T), ent|ot, batav.,

hinken. — [B.].

^ij^SiU) Intjit, div., interj., wegl van

hierl— wegjagen; verjagen; uit-

jagen; verdrijven; uitdrijven; verbannen;

verstooten (z. hintjit).

IC.].

J) aiitfar, jstv., de oêpas-boom van

J^) ) I. iiitjar) drilboor, om gaten in

Java — anticaris toxicaria —

.

metaal, steen of andere harde zelf-

standighedcn te boren, waarbij de bewe-

gende kracht op en neder gaat; nien^intjar,

meteene i n tja r fteiter/cew/peiigintjar, wie of

wat met eene i n tja r bewerkt; de drilboor zelf;

peiigmt)aran, bewerking met eene intjar.

*II. mikken; doelen. —
;
[R.].

^ ^r^feiX) ) cntjer, baiav., van vloeistoffen

en brijachtige zellslatidigheden :

dun.— [B.] ; sund. h è n tj è r ; bal. è n tj è h [T ]

.

ilS^) (vgl. kentjing, T,) antjing-, als

pis riekend; als p^tai of dj er ing

riekend; pislucht; p ^ t a {-Imhl : dj e r i u^-lucht;

nien^antjin^, naar pis riekend enz. worden.

^kssySh ïneiigentjaiig, met geweld trappen

op iets; vertrappen.

mJSM) I- oentjaiig, reiszak; reisfasch; né-

cessaire (vgl. ^^), ï.) — z. bok tja.

II. alleen in oentjang-oentjit.

ilSA) ) iötjang', alleen in intjaug-intjoet,

( Q'''<w\ % 1 I. antjak, kleine vierkante horde,

met lage. of ook zonder boorden,

vroeger dienende tot borden' of schotels,

thans, om eene kleine offerande aan hoo-

gere machten te ontvangen, waarmede zij

ergens opgehangen wordt; roosterwerk op

staken, om er borden, schotels en andere

dingen optedroogen. — *Batav., offer aan
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aan een' boom gehangen of met lichtjes

aan den stroom overgelaten. — [B]. —
pinggan a., schotel met gaten waarop visch

voorgediend wordt; m^mbcêwang a., met

eene a n tja k een offer brengen,

* II. een ficussoort, die te batav. ook

kajoe bodi heet [Rigg.]; 't skr. bodhi

verklaard met antjak. [T.].

i^ o>%^r\\) (minder gemeen dan ampoet,

doch gemeener dan ajoek), ine-

ng^antjoek, den coitiis uitoefenen; den coïtus

' uitoefenen op iemand; beslapen,

* L-Ji-S;^ ) entjok , batav. , doodsteken ;

doorsteken, — [C.].

^ L--A!S:\> ) intjak (of indjak), met de voeten

treden ; uittreden ; uittrappen ; m et

de voeten stampen,— [L.]; vgl. ? n dj a k [T.].

^C QrsrT^\ entjok, batav. (uit 't jav., T.),

mank gaan; rheumatiek,— [C.];

p^g^l, en m^hëwang, loom; stijf van

leden, — [B.].

-^ LlSss^ ) z. onder ^<^) .

J^- . KSfc^vJ ) antjol, batav., kaap; voorge-

bergte; uitstekende punt van het

land, — [B.].

•)f . Lsi^V) ) entjol, batav. (uit 't bal.^ T.),

in de weer zijn, — [B.].

•H"
ƒ

j-^^sn^ 1. ont^aI-;ij, rijgsnoer van bloe-

men, — [L.].
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^ >i-ISxJ ) antjam, dreigen; anttjami,

^ bedreigen (ie Batav. m^ngan-

tjamin, T.); peng^antjaman, bedreiging,—

/C 4£S;:o ) oentjoewi — oorspr. chin. —

,

chinesche tabakspijp.

^ ^Xsi^S) aiitjah, w. sum., misdoen; over-

treden; anta terantjah ba (lees:

xxi) en b, T.) menjabong, als men slechts

iets misdoet, is het als bij het hanenvechten

(volgt de straf onmiddelijk). — [N.].

/ >'sr^s\ aiit)ai, totaal bedorven; ontredderd;

ontramponeerd ; totaal bederf; me-

iig;antjalken, totaal bederven; ontredderen;

ontramponeeren,

) entjè (en, minder gebr. enl|lk),

titel voor Maleiers uit den fatsoen*

lijken stand van beiderlei kunne, ongeveer

gelijk staande met ons: mijnheer; jufvrouw;

mevrouw; ^,. djantan, inz. door of tegen-

over bedienden de heer des huizes; ?.

b^tïna, als het voorgaande de' vrouw des

huizes; ^, oenggal, als het voorgaande

het eenig kind des huizes; ^. ^ngkoe, titel

der afstammelingen van den radja mösda;

^. v^an, titel der afstammelingen van den

b(?ndahani enden t^mm^nggoeng.^— een

verkorting is J^. — ^en^j (intjê, en iiit)i)>

batav., heer; jufvrouw. Van daar waar-

cr^
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schijnlijk entjek voor chinees. («) — [B.].

(») Waarschijnlijk van het clün. t s ik,

oom, jongere broeder van den vader.

\jSSS<^ ) plur. van ^su .

C ^) Y^hX) ) ar., het veranderd worden; het

y c

J )jSiX> )

afgewend worden; het omver

geworpen worden; het zich afwenden; het

regis of links afwijken; het zich verwijderen.

(^^is^) z. jysu.

(^) anda, alleen in a. moensang, de

twee klierzakken van de civetkat; a se-

tcêri, soort van versnapering.

i}S) óeiidi, lot; kans; böëvvah (Jê., dobbel-

steen; memböBwang cè., het lot gooien

(jav. oendi, T.).

i}S) I. oiida (gemeenzaam) wijz. van bon da.

* IL, jav., ladder. — [C] ; deze uitspraak

is een onmogelijkheid; dus moet het anda

of anda zijn [T.].

-^^cAjV indoe (jav. indoeng), moeder. —
[C.]; zoude Dajaksch kunnen zijn,

maar is denkelijk een brabbel-uitspraak van

indoek [T.]; indoe djari, de duim. —
[L.].

-K-^JjcX)) andala, naam van een* boom.—
[C.].

ULPlX^) (en endoed) — verb, van ó^

d^d^) — troetelnaam van kinderen van

het mannelijk geslacht.

ticX> ) ©ndoed, z. endoet.

"^ \CX> ) I- andar, praten; verhalen; vertel-

len. — [R.].

IL, w. sum., wederk. voornaamw. =
sendiri. — [N.].

^ ^cX> ) andir (en andirï), akademie voor

Braminen; open gebouw, waar de

leerlingen bij den onderwijzer komen. — z.

mandarsah. — [L.].

•^ \CX>) ï- oendar (soek.), 6o()r, om geweer-

loopen of andere roeren uit te boren;

met eene oendar bewerken (z. g^rin-

djam); is jav. (T.).

*IL, oendar-andir (z. moendar-man-

dir), batav., zich kronkelen; slingeren; heen

en weer gaan; omwegen maken; eene rivier

en landstreek in de residentie Bantam.— [B.].

\CX> ) !•> menyoendoer, achteruitgaan-, terug-

gaan ; aftrekken ; heengaan ; deinzen ;

wijken; van iets afgaan, bv. van een

voornemen; zich van iets verwijderen; pas

gedaan hebben met iels (het fransche venir

de); 03. boen toet, achteruitgaan, den rug

achterwaarts gekeerd.

* II. de mierenleeuw, een insect — mir-

mileo — .— [II.]; denkelijk 't bal. of jav.

oendoer-2, zeker klein vliegend insect

dat vaak in de oogen vliegt (T.).
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^ \cX>) ender, soorl van groente. — [R.].

) \cA> ) intlera— skr. indra— naam cener

klasse van bovennaluurlijke w^ezens,

die den aether bewonen; vorst: ï. boengsoe,

titel van een' m^nt^ri, die inrangopden

temm^nggoeng volgt, eigenlijk: jongste

vorst, omdat hij de minste ambtenaar uit

vorstelijk geslacht is; i. rdêpa, naam eener

plant, die eene soort van katoen voortbrengt,

waarvan echter geen gebruik gemaakt wordl;

i. p dra, Indrapoera, naam eener plaats

op de westkust van Sumatra; bijnaam

van het rijk Siak; i. gïri, Indragiri,

naam van een rijk op de oostkust van

Sumatra; i. laksana, naam van een' hees-

ter, die eene soort boonen draagt, welker

schil, wanneer zij nog groen is, eene taaie

gom beval , die zeer goed als lijm ge-

bruikt wordt; — meiqfliidera , zich als

indera voordoen (wordt soms bij titels

gebezigd); keïuderaaii, inderadom; verblijf

der indera's (soms in pi. v. kendaraan).

^
jsjg \cX> ) onderos, Onrust, eilandje bij

Batavia.

•^Ö'sCA); indarang', op eene zijde lig-

gen; ï. k akanan, op de rechter

zijde liggen, niet geheel vlak, maar een

w^einig schuins op den rug leunende. —
[L.].

X- A \cX> ) «"daram, terdege: lustig.— [L.].

^ /^ iCX>) aiidirï, z. andir.

/ U4 lX> ) (^w Iiandas), mciigaiidas, op eene

onderlaag leggen, om er ecnige

kracht op uit te oefenen, zoo als bv. het

hoofd van iemand op een blok, om het al

te houwen (z. landas en kandas).

/ js^cX>) (g» heudas), nieiigeiidas, van

het hoofd van iemand op iets hards,

bv. eene tafel, sfooten.

^ f M>cX) ) fndoes, batav., snuffelen: snuiven:

ruiken. — [B.].

/ KhiOsih iMcngiiidas, naderen, zoo als bv.

een vaartuig een ander, inz. met

een vijandig oogmerk; op het lijf rukken,

ClX>) Ï- andaiig', toorts, om er iets mede

^ in brand te steken; brandfakkel.

^11., batav., verhinderen; doen ophouden;

aiidano^an^ hindernis; beletsel. — [C.].

* III. een geprikte streep op hel lichaam. —
[L. bew.]; andang-andang is jav., en

niet » geprikte streep op het lichaam", maar

moesjes, kleine moedervlekken op de huid. —
[K.]; in alle geval andong -andong [T.].

^IV., berandangau, onvoorziens; onver-

wachts. — [R.].

V., aiidaiig-3, ra; b^randang-^-k^n

b^sï, van ijzeren raas voorzien geworden

zijn.
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CCX>) ï- andoeng, naam eener soorl van

^^ iiiboeng — colodracon jacquinu? —
met zeer korte geledingen eii zeer taai

liou(> veelal gebruikt tot schaften van pieken.

* IL, batav. (uit 't sund.. T.), ^ö/yc— [C.].

^ÖcX^) andong, naam van een' heester,

^^ die men veel nabij graven planl. —
[L. bew.] ; batav., eene plantensoort, rood

van blad. — [B.] : Jav., naam van een' hees-

ter— dracaena rubens — ; a. mërah, soorl

daarvan. — [C.]. Op Bali heet de poeding

der Mal. andong (T.).

CCX>V niengeiidoeng, in de laai der kleine

^^ kinderen zich beklagen hij iemand

over iemand of iels,

CCXiiI- (zelden), nifng'oendaiig:, roepen;

^^ ontbieden.

II. wettelijke bepaling: eene wet; bevel

van honger hand; oendan<^'-^, weiten; bevelen

van hooger hand; verzameling van wetten

enz.; reglement; raam voor een venster of

eene deur; hekwerk, bv, van eene balus-

trade; 03. tingkap, raam van een venster,

inz. een, dat aan weerskanten van nee met

snijwerk versierde plank voorzien is (de

mal. vensters zijn horizontaal lang en laag).

C<J\>V infögindang, horizontaal heen en

^^ weder schudden, zoo als bv. graan

in eene wan, waardoor het ongebolsterde

van het gebolsterde gescheiden wordt.

C cX> ) indoeng, lichamelijke moeder.

C.cX>), mengindinj, stil op iets wachten,

^-^ bv. op eene aalmoes, op eene uit:

noodiging om mede te eten en dergelijke;

loeren op iets dat men denkt van een ander

te ontvangen , zoo als bv. een hond op een'

beet van zijn' heer; stil naar iets luisteren,

wat men niet mag hooren.

^ CCX> )» indoiig-3, heen en weder schudderr,

^^ van kleederen: wel gevouwen weg-

leggen. — [L.].

^ CCXJ ) èndaiig, eene vrouwelijke boeteling

of non, *t jav. endaug. — [T.].

^ CCX> h balav. uit 't sund., mengèndöng, bui-

c ten huis slapen, van iemand die bij

eene ronggeng op de passar blijft.— [T.].

•H- WQC\>V ondoilg-3 = ondop-2, hoofd en

^ aange^fiht dekken, zoo als de vrou-

wen , om niet gezien te worden ; wat daartoe

dient. — [L.]; w. sum., een doek, slenda'ng

of huif, die door de vrouwen over hvA

hoofd gedragen wordt, om zich legen de

zon te beschutten. Te paard binden zij

die onder de kin vast, en te voet nemen zij

soms twee punten in de handen en laten zoo

den doek boven het hoofd waaien , hetgeen

, zij djalan berondong noemen. — [N.].

C \̂A^ V nif^Bg^iidap , zich bukken, om

zich aan het gezicht te onttrekken;
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van eene vlam kleiner worden; van een*

hartstocht tot bedaren komen: van troebel

vocht bezinken (beter m^ndak); van iets

dat gerezen is, bv. deeg nederzakken;

nederslaan; van eene huidziekte naar binnen

slaan.

•^L-3*cX>V ondop-^ z. ondong.2.

^ ij;/^Jv3cX> ) » koewé andapita, batav.,

eene soort van gebak van

rijstmeel en suiker enz.; ook: koewé

gandapita. — [H.].

C ii^i} I., uieng'andak, inkorten, bv. een

zeil van indische vaartuigen, door

het iets neder te laten en van onderen o^)

te rollen, zijne uitgaven en dergelijke; reven

(mar).

IL wijz. van pandak.

(w3cX> i> meiigaiidoeli, door een band on-

dersteunen; bv. de borsten door een*

doek, een gebroken arm door een* band,

dus ook: in een band dragen.

C^cX>) ?ndok, vertrouwelijk aanspreek-

woord tusschen vriendinnen, of van

den man tegen zijne vrouw (vgL sund.

^nok en nok, T.); men^endokken , met

het woord ^ndok aanspreken; kleine kin-

deren met het woord ^ndok sussen,

L«5cX> ) (en hoendak), iiieng:oendak, van

een vaartuig niet van de plaats ko-

men^ .ofschoi>n in beweging; niet vorderen;

dobberen; peiig:oeiidak , vaariuig, dal bij

de minste zee of tegenwind niet vooruit wil—

;

wat doet niet van de plaats komen enz.,

bv. zware zee.

L *i(J6} Indoek, lichamelijke moeder (vgl.

indoeng, T.). — Dit woord is alleen

gebr. in eenige smstn. en de afl. perïndi^an

(^^t>jjy enz. zijn niet gebr.) , al wat van

êène moeder is y bv. van hoenders: broeisel,

ook: huisgezin; familie. — Eene weinig

gebruikelijke smtr. is pQrindoen. — ï.

semang, trouw, die voor lichte vrouwen

zorgt (op de west-kust van Sumatra patroon,

iemand die ons met voorschot of kapitaal

ondersteunt, T.).

L *!?lX> >> meilgindik, nederhurken en onmid*

delijk weder opslaan; een voorwerp

waarop men staat door eene wippende be-

weging nederdrukken.

'^C*JJCX>) endak, jav. (.?), zeldzaam; kost-

baar ; bewonderenswaardig.— [C] .

(w3cX> ) I> oendoek-2, naam eener soort

van zeepaardje, dat in de genees-

kunde gebruikt wordt.

IL, oendoek-andiil , in groote drukte en

beweging door veel, verschillend en snel op

elkander volgend werk,

)cX> ) L andal) z. onder oendoel^ IL.
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II. of handal [zelden], geloof; vertroU'

wen; andalan, geloofwaardig, verfrouwd per-

soon; pand; borgstelling. — jav. and^l [T.] ;

andelan, balav., eigenzinnig; andelin, ver-

trouwen; zijn zin geven, -^[ti.].

JcX> h nieng'fndal, indouwen; zoo^als l)v.

gras in eene mand, kleederen in een^

koller; instoppen.

/ jÓo) eudel, soort van pas lüj het dansen,

waarbij de voet' eene boogvormige

beweging van binnen naar buiten maakt;

m^mböëwang ë., zich van dien pas bedienen,

hetgeen inz. de maleischc vrouwen op eene

zeer l)evallige wijze doen, wanneer zij bij

iemand in een' boog voorbij gaan, aan wien

zij eerbied verschuldigd zijn ol voor wien

zij zich schamen.

/ W^JcXi) p»delas, naam eener zeer on-

schuldige slang, waarmede men

naar welgevallen kan spelen.

^cX> ) — pers., regel; voorschrift — juiste

of nette samenvoeging; evenredigheid;

mendandani, juist of net samenvoegen; in

evenredigheid brengen; in orde brengen;

ordenen; opmaken; opschikken; optooien; het

haar kappen; m^ugandam mïsai, rfe Arwe-

vels opzetten; mangandam s(êrai, het haar

opmaken; de korte haartjes aan het voorhoofd

echcr bruid gedeeltelijk afscheren (de on-

derste) en gedeeltelijk afknippen (de bovenste):

zich het voorhoofd laten scheren; aiidanian,

ivat net en juist samengevoegd enz. is; a.

raïnboet, kapsel; peng'andam, wie met

juistheid samenvoegt enz.; p. ramboet,

kapper.

r
c\>) andoni, btijr en waar men ver-

o'

kiest. — [L.].

.tCX> ) ï- men^oendan, zich lang met iets

bezig houden^ bv. lang baden, lang eten;

voor eenige verrichting veel tijd gebruiken;

zich lang ophouden; beróêndan deagngan

nasi, zijne rijst langzaam opeten, zoo als

kinderen soms doen; b^roêndan dengngan

örang 'alïm, zich lang met een geleerd

man bezig houden^, d. i. van zijne lessen

profiteeren.

II. naam eener soort van wilde gans,

met een' lepelbek en krop — pelicanus onoc-

rotalus—

.

^cX>) cndau, naam eener plaats onder

Pahang.

-H- aCX> ) and&, w. sum., leunen. — [N.].

HÓo)* Miengandoeh, zwevend houden of

dragen, zoo als bv;, een over den

schouder geslagen doek, een' zieken arm,

of de stroppen van eene sloep, de sloep;

tali a., touw, waarmede de stokken, die

langscbeeps over het matten dak van enn

indisch vaartuig worden gelegd, om het
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opcnwaaien te belellen, onderling en legen

l)üord worden hevesligd; aiidöêliaii, werktuig

om zwevend enz-, te houden; band, waarin iels

zwevend gehouden of gedragen wordt; draag-

hand, bv. voor een^ zieken arm; a. sQkötji,

de stroppen, waarin eene sloep hangt.

"^TSÓój I. ondeh, uitroep van verwon-

dering. — [L. bew.].

II., oiideli-2, balletjes van meel en suiker

(soort van versnapering).— vgl. ondè [T.].

-K- 2$cX> ) ïndeli, hij voorbeeld, z. andai.—

[R-]-

tScX>) eiidah, fraai; mooi; schoon; heerlijk;

kostbaar; uitstekend; het fraaie enz., als

hoed; fraaiigheid; mooiigheid: schoonheid:

heerlijkheid; kostbaarheid: uits fekenheid;—

cndah (niet anders dan met akan oi

kepada), fraai enz, achten; voor fraai enz,

houden; geven om iets; belang stellen in

iets; zich intcresseeren voor iets; ajahkoe

tijada ë. akan hamba, mijn vader geeft

niets om mij; nien^endahken, fraai enz,

achten; voor fraai enz. houden; geven om iets.

f C,cX>) (^n handai), gebeurlijkheid; moge-

lijkheid; mogelijk geval; ondersteld

geval; andainja, het ondersteld geval

daarvan, d. i. ondersteld, dat...; bij geval;

andai-2-nja, helzelfde, demin., d. i.: met

mindere kans van gebeuren; menyandaiken,

als mogelijk stellen; veronderstellen.

^(^ÓoS (uit 't Tamil, T.) ondè, batav.,

balletjes met staker. — [B.]; koewè

ondè, zeker balvorm ig gebakje met vloei-

bare bruine suiker van binnen, en groen van

buiten uitziende, vgl. jav. ronde. — [T.]; on-

da i- 2, 6a7/e//e5 van meel en suiker, ter grootte

van een peperkorrel. [L.].— z. ondeh-2.

LliocX) ) I- andïka (in hik. en poëzie), jav.,

nom. pr. 2. p. zoo veel als: mijnheer,

*\l. jav., spreken; bevelen. — [C.].

^ J ) anor, soort van slede, waarmede het

graan van het veld gehaald wordt.— [C.].

jSjn plur. van Jji.

Jl>
\\) ar., het zaad schieten; zaadschiefing.

S'

/J^ ) ^J-i voegzamer; aangenamer: het

voegzamere enz.
CS

( u^) (mal. oenoes), ar., het maatschap-

pelijk leven; vertrouwelijke omgang;

gemeenzaamheid,

o

/ kkéS) (mal. insa), ar., coll., menschen;

menschelijk geslacht,

[ ^\wwi ) plur. van ^^,.^,^^

.

y o

O\^) ar., plur. ^^f. mensch.

^j^^^A,^ ) ensoet, z. cng'soet.

f w^y^Wi)) ) inseteroeksi— verb. ned. —
instructie.
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J^ ) ansoer, z. ang^soer.

^ CS

>Ui iir van •M«j .

ii^ ) insang (en, minder goed, iugsang),

kieuw van eeri visch; óërat i., balein;

i. pari, de kieuwen van een* rog; roem-

poet i. p., naam eener eetbare plant.

, Jumo ) cnsel z. eng^sel.

^/ js^^kJ^wJ) insenso, — port. incenso—
tvierook.

/ c

\Ji^ ) h ar., indien hij gewild heeft; <)dl) ?UJ>

of <)d!) UJ), zoo God wiL — Dit is een

zeer gebr. gezegde bij een voornemen, eene

belofte, een' wensch.

II., ar., het voortbrengen; het scheppen; —
voortbrenging; schepping.

/-«.>v^Ajio) (nial. insjaïï) ar., het voort-

brengen enz,, betreffend; strekkend ,

om voort te brengen enz.

x- • c c c^

^W3) ) plttï*» van^U; .UaiU), de helpen-

den bij uitnemendheid f A. i. de men-

schen van Medina, die Moe^ammad,

toeft hij uit Mekka vlugtte, ondersteunden

en hem in 't vervolg in al zijne onderne-

mingen bijstonden.

^ o

(^sU^) I. plur. van

IL, ar., het billijk handelen; het billijk

beslissen; billijkheid.

Vaa^ ) plur. van v,—^^x^ .

/ CS

Ax/uü) ) (mal. ansibah) plur. van ^-'vuJ.

r ViisAJjl)) antalas, verb. van fjJia) .

^
f j m2>) entol, bant., titel voor aanzien-

nen.

/ c

lijke, doch niet adellijke perso-

LR.].

rV.,X> ) ai*M gunst; weldaad.

P c s

^J^ ) plui* van iuA)

.

8 ) ananj^ (troeleltaal)— wijz. van 5 na k—
als aanspreekwoord: kindlief

^ ii ) aningj w. sum., eenzaam. — [N.];

eigenlijk ^ (T.).

ij ) ening (beier hening en, zelden, ning,

ook wel bening), klaar; helder; doorschij-

nend; klaarheid; helderheid; doorschijnend-

heid; m^ng^ning, klaar enz. worden.

/ CS

/U4\JlS) plur. van j^.

jViJ ) plur. van jli.

/ c

SXSb) ai*., het geopend zijn; het zich ope-

y /
tien.
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y CS

/ Mjb) ar., kostbaarder;' kostbaarst,

; j^hh )
plur. van ^J^ .

^C d«5 ) eimap, z. ^nnab.

L^ ^ ) m^ikf kifid; jong van dieren enplanten;

onderdeel van een geheel; een klein van

dezelfde soort; lid; gedeelte; inboorling;

interest, — De Mal. noemt, in de wandeling,

lot eene niet te bepalen grens, wijder in

vorstelijke faniiliën dan bij den gemeenen

man, anak ook iedereen, die een graad

verder, dan een ander of diens eebtgenoot, van

een' gemeenschappelijken oorsprong verwij-

derd is; a. laki-2, zoon; kind of jong van

het mannelijk geslacht; a. dj a n tan, kind

of jong van het mannelijk geslacht; a. pe-

rani pöêwan, dochter; kind of jong van het

vrouwelijk geslacht; a. b^tïna, kind ofjong

van het vrouwelijk geslacht; a. angkat, aan-

genomen kind; a. pijara, pleegkind; a. tïri,

stiefkind; a. saudargi, kind van broeder of

zuster; a. ^lalal, wettig kind; a. ^«ii'aiïi,

onwettig kind; a. laki orang, iemands man;

a. bïni orang, iemands vrouw ; a. aj^r k^n-

tjing, onwettig kind (alleen als scheldwoord);

a. soendal, hoerekind; a. gampang, het-

zelfde; a. orang, iemands kind ^ inz. dochter;

a. orang, noemt men ook de kinderen van

den regeerenden vorst, zoolang zij nog jong

zijn, wanneer men van ben spreekt; tot hen

sprekende, mogen alléén de radja mdêda,

de l)endahar«7 en de t^mm^ngoeng

hen zoo noemen; a. ^mas, z. onder ^raas;

a. n^grï, inboorling-, inlander; a. b^nöê-

wa, hetzelfde; a. panah, pijl; a. ta-

ngan, leerling, die den meester reeds

behulpzaam is; knecht van een baas;

handlanger; a. kóêda, veulen; a. ajam,

kuiken; a. IxBwah, onderhoorige ; a. p^-

rahoe; opvarende van een vaartuig; sche-

peling; a. lidah, de huig; a. dj^bbah, de

kleine doosjes en- schaaltjes, behoorende tot

eene sirehdoos; a. ramboet, de fijne haar-

tjes, die niet in den haarwrong kunnen op-

genomen ivorden; a. g^nta, klepel van eene

bel; a. koentji, sleutel; a. söêngai, spruit

cener hoofdrivier; riviertje; kreek; beek; a.

p^rïgi, kleine verdieping in den bodem van

een' put, waarin zich, bij langdurige

droogte het water verzamelt; a. bóëlan, rfe

nieuwe maan, zoodra zij zichtbaar wordt;

afnemende maan van 20 — 29; maanziekte;

a. tangga, sport van eene ladder; trede

eener trap; bij het weven: de treden; a.

dj^nt^ra, spaak van een wiel; a. nidj^,

lade in eene tafel; a. roepïjah, stuk van

Vs gulden; a. söêkoe, stuk van Y4 gulden;

a. sangkalan, krom en van onderen bol-

vormig stukje hout, waarmede men op een

plankje, genoemd sangkalan, spaanschc

peper, zout en allerhande andere kruiderijen
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fijn drukt of wrijft; pasaiig a., tij, dal

onmiddelijk op dood tij volgt; 7iieuw getij,—
beranak, een kind of kinderen hebben;

barende zijn (inir.); bevallende zijn; gebaard

hebben^ bevallen zijn; van een kapitaal

rendeeren; interest geven; dcïiwa b. , een

der ouders met een kind; tïga 1).^ de twee

ouders met een kind, of één dei^ ouders met

twee kinderen ; nien^aiiakkeii , toL kind aan-

nemen; als kind voortbrengen; tot kind hebbend;

met het woord anak behandelen, d, i.

met of van iemand sprekende, hem anak

noemen; iiiemperanak, baren (tr).; diper-

anak, geboren worden; teperanak, ge-

boren geworden zijn; kunnende — worden;

beranakken radja, een radja tot kind

heMen;— anak-beraiiak^cfe ouders, of een

der ouders, met hunne {zijne, hare) ki?ideren;

van vader tot zoon; aiiakaii, wat op een kind

gelijkt; pop; beeldje; eenig voorwerp in 't

klein; interest; peranakan, baring; geboorte;

kroost; afstammeling ^ gew. van een' vreem-

den vader en eene inlandsche moeder, zooge-

naamd inlandseh kind; baarmoeder', p.

tjïna, kind van een' Chinees bij eene in-

landsche vrouw; anak-l^, wat op een kind

gelijkt; pop, beeldje; bij verb. en meer

gebr. kanak-2, kleine kinderen; anak -2

asak, uitgestapte pop; anak-anakan, wat op

een kind gelijkt; pop; beeldje; wajang a.,

bij verk. ook wajang anal^, poppenspel;

anak-peuak,.mê^ zorg opgevoed en onderwe-

zen kind (pênak is hier alleen versterkend).—
^anak-daroe, w. ^wm,, de bruid,— Men

zegt dit zoowel van een die voor het eerst

huwt, als van eene weduwe die her-

trouwt. — [N.]; lees: anak dara of anak

daro [T.].

X-l, Q> ) enek, batav. (uit 't jav., T,), mis-

selijk, — [B.].

cXib ) anakda, kind van een vorstelijk of

voornaam persoon.

(^VaÜJ ) ar., het geleid worden; — gehkoor-

y y
zaamheid; onderwerping.

y c

^Q>) ar., het niet weten; het niet erkennen :

het weigeren; het zeggen; dat men iets

niet weet; het verwerpen; het afkeuren; het

met tegenzin iets dulden; — ontkenning,

loochening; verwerping; afkeuring; z. ook

engkar.

JvJsXj) anakanda, = *5Jü).

"^ óy<n z- ^>^-

2J J>o ) anoegeraha (en noeger&ha)— skr.

anoegraha— gunst; gunstbewijs; ge-

schenk uit gunst; begiftiging; toegenegenheid;

m^nganoegeréhaken, iets als gunstbewijs

geven; vereeren in dien zin; nienganoeg:e-

rdhaï, begunstigen met iets; beschenken]

begiftigen.
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H- \ 4>o ) Z. anggoer III.

^ ^>JLa5C> ) ing'ênijo, mol— port engen-

jSi ) z. ai

h o, machine — windas; hef-

boom; dommekracht. — [R.].

jo ) ?nal (en nal), prop op eene lading,

^ vi ) anam, batav. (uit ^t jav., T.), =
^ a lij a m. — [B.].

3 ) anom {zdAen) , jong en schoon; de jonge

129 ^J)

^ ,,J) anoen = anoc — (C.)

VjJ ) en U) ar., voorwaar wij,

^ cX>o ) ananda, = *Xflj).

f enz,; het jong en schoon zijn; jeugdige

schoonheid, — jav. [T.].

jj ) enuani, zes; het getal j^e^; niengennam,

^ de zesde zijn, bv. van kinderen; beren-

uani, zes in getal zijn; met zijn zessen;

perennam, zesde deel; keennam, zesde;

ten zesde; de zes, waarvan gesproken is;

ennam-^, zes aan zes; de zes, waarvan

gesproken is, voltallig; keennam-3, de zes,

waarvan gesproken is, allen; alle zes;

beennamau, bij hoopen van zes,

i
'* J^A^^ ) (spr. ammoelat) plur. van iUj).

itJl-iJ^ (spr. ammoelat, mal. anmoelaU

enz.; de ) en ^ kunnen met ieder der

drie klinkers geschreven worden, waardoor

negen verschillende schrijfwijzen ontstaan),

ar., plur. ^^lj^'Uj) en lX^U), het vleezige en

van boven door den nagel bedekte uiteinde

van den vinger,

MAt.-N£D£RL. WOORDENBOEK. DEEL I.

^ ) euaii (nau, kaboeng en pf^löêloel^),

naam ecner soort van palm — arenga

saccharifera (H. Bog.), saguerus — welker,

uit den bloemkülf getapt, zoet sap (nirgi),

ongegist of gegist (palmwijn), gedronken,

of ongegist tot suiker gekookt wordt.

y CS

ur. van ,U.

II. plur. van .ƒ

y os

oy

^ r) O ) anona, de anqna- of nona-vrucht—

y QS

annofia. — (J\.).

van cJ.

)
) 4.) ) plur. van JU.

/c J

r^\y\ plur. van ^y.

Pos

/^> ) plur. van ^l^.

/-i) L, anai-l3, witte mier; termiet.

* IL, anai-2, weigerend, — (R.).
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/CLo ) aiijaja (en anijaja, of iijaja),~skr.

anjaja — onrechimaiige handelwijs;

onrecht; onderdrukking: geweld; mishande-

ling; menganjajaj onrechtmatig behandelen;

onderdrukken; geweld aandoen aan iemand;

mishandelen

i-AAJ ) euiboeng (en mbo(ïng'), naam eener

soort van palmboom — areca nibung;

caryota urcns — met een zeer hard spint,

dienende voor palen ^ latten, pieken enz.

dCo ) (mal. anijah) plur. van Ut.

i^iSs^S ) anika — skr. a nek a— veelsoortig;

allerhande; allerlei (z. nika).

.•%5vA> ) infkeii — srast. van ini en akan—
ten opzichte van dit; wat dit be-

treft.

^ . Jv«A>\ ook ^W annjalel, w. sum.,

wordt gebruikt om den zin te

sluiten, even als adanja. — Soms staat

het gelijk met dieja of ieja. — Alah

bangon dang toewankoe laloelah doe-

doekh annjalei, toen stond de gebieder

op en ging zitten, — Laloelah toeroen

annjalei, vervolgens klom hij af, — [N.];

slecht gehoord; het is L^i^h en de beteekenis

vrij moeijelijk vast te stellen (T.).

l
,,
^
iui 1« mengennjak, door druk of sloot vaster

ineenpersen; aanstampen^ bv. grond.

cSoo\ eiiiijah, z. ^) (T.).

•X- <\a> ) iiinjah, babbelen: snappen, — [L.].

^) I. (en hawa) verb. van )^,

*II. (vgl. oewa IIL, T.) balav., tante,

^ A au, ho! heiho! — [C.].

^ A ) au? w. sum., veelal bij de pers. voor-

naamwoorden geplaatst, l)v. b^rdoe-

doekhlah au, alleen zitten. — z. Mjt [N.].

4^ ) I. oêwa (gemeenzaam)— verk.van toewa—
bij benamingen van familiebetrekkingen en

titels: oud; ouder; oudst,

•'^ IL, êewa-3, naam eener soort van apen—
hylobcttes luciscus van Horsfield — [C.]: is

jav. (T.).

* IIL (en oewak) , ouder broeder of zuster

van vader of moeder; oom; moei,— [L. bew.] ;

batav. (uit "'t jav. of bal, T.), oom,

) ^ ) oewd (en wd, minder gebr. oewak en

wak), vader, gemeenzaam, inz. van kin-

deren; oewfmja, zijn (^s kinds) vader,

CTs

> ) ^ ) ar.^ terugkomend; van zijne dwalingen

tot God terugkomend: terugkomende

enz.

ur. van ï.s-T.

j)^) plur. van ^j) ^^
'^jl-
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(^ \Vj) (mal. awari), plur. van ^j\,

/'S

Is/wu)^) plur. van kl^).

/J

/ -3 )^ ) plur. van i^^,

/'i

(jSy Pliii'- van J^f.

/^t) * ) — pers. — koninklijk hof of paleis;

open galerij; rechterlijk vonnis.

) ^ ) plur. van U|.

AJVj ) plur. van J^f,

^^) I. ffiba, naam van een* boom.

II. vat, waarin men de sagohoudende

pap laai bezinken.

^ i ,J f\ Cèboe, leelijk. — [R.].

j ) oebi, algem. benaming der planlen,

die meelachlige aardvruchten dragen,

inz. van het geslacht dioscorea; soorten:

€ê. padi, de kleine óèbi, in vergelijking

metdogroole; oê. pcëteh; öè. mêrah; öê. na-

si, of öê. k^lïhang; (ê. kajoe, of cè. b^ng-

gala, (fe maniok; öê. k^mbïli; öe. k^^ling;

óè. djaw^; öè. torak; cè. dj as, eene sma-

kelijke wilde soort, die veel van de voor-

gaande heeft; cd. k §15 na, eene wilde soort,

groot en plat, eetbaar doch draderig; ïkan öê..

»ï

naam van een* eetbaren «ontwater-visch;

lïlit cè., overhandsche naad.

UJ>j) z. oewap.

ycs

\^A plur. van bj,

i o k) verb. van ^^ (z- u;^^^ T.).

ij>N> A ) (en höbat) middel, om iets fe weeg

te brengen; geneesmiddel; toovermid-

del; tegenmiddel; tegengif (bal. oebad,

sund. oebar, T.). — Men gebruikt de

geadspireerde schrijfwijs gew, voor toover-

middel; lueng^öbat, met obat behandelen;

o. bedil, ook wel eenvoudig o., buskruid;

5. laki- 2, middel ter opwekking of ver*

hooging van de geslachtsdrift bij mannen;

o. p^r^ihpöèwan, hetzelfde bij vrouwen;

ó. göèn^, toovermiddel; middel om liefde te

verwekken. — *o. radja of kajoe tjïna,

naam van een' heester— smilax zeylanica.—
[C.]; óbatan, geneesmiddelen; peiis;öbat, wie

met obat behandelt; geneesheer; toovenaar.

^^) L, mengoêbar, opgerolde dingen, bv.

een zeil, los* of openrollen.

* II-. naam van een' boom, met welks hout

netten, zeilen en dergelijke rood geverwd

worden. — [R.; C.].

) oeber, batav., jagen; vervolgen: te-

rugdrijven. — [C.]. — jav. ~ [T.],

r

*^.-?
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^ w^ a1 I. obor, jav., fakkel; toorts; flam-

bouw, — [L.j.

*IL, öbor-3 (verouderd), w. sum.,

beteekende vroeger: een scheepsanker; an-

keragegeld; eene belasting om zich ergens

te vestigen, — [N].

wj JS I> cêboer-S, soort van zeekwal;

pajoeiig (è,, vorstelijk staatsie-zonne-

scherm , dat door een afhangenden rand van

linnen den vorm en, bij het gaan, ook de

beweging van een kwal heeft. Het gebruik

daarvan v^ordt door den vorst ook wel bij

de begrafenis van aanzienlijke of verdienste-

lijke personen toegestaan.

*IL^ cboer-l^, batav., zekere witaclitige

polypsoort of kv^al? z. I. (jav. woew^oer).—
[T.].

^ (j %ty^ r-? ' öberiffasijön — port.

obrigazao— verplichting;

. obligatie, — [B.].

^ / j w^ ^)» ngoh^VislïyhdiidiX., zwetsen; snoe-

ven; veel praten; babbelen.— [B.j.

), meng^oêban^, een onbebouwen stuk

hout van afstand tot afstand inkepen,

om daarna het overvloedige in groote stuk-

ken af te kappen; beslam; een' boom, die

geveld moet worden inkepen aan twee

tegenovergestelde zijden, aan de zijde, waar

hij naar toe moet vallen, iets lager, dan

mn de andere zijde.

Ö^

•^ io * ) cèbeng;, jav., omtrek, omloop; kring;

rondte; in de rondte draaien; om-

loopen. — [C.].

ii) ^ ) (en licêboeMg) aaneenhechting; aaneen-

knooping; samenhechting ; samenknoo-

ping; splitsing; verlenging door aanvoeging

[d. i. waar iels aaneengehccht enz. is];

nien^Oêboen»', aaneenhechten ; aaneenknoo-

pen; samenhechten ; samenknoopen; splitsen;

verlengen door aanvoeging,

^^ 9 ' öbang. jap.,ya/?fif/«5(?Aeg'oi/rf<?« munt=
10 oude gouden küêpang. — [R.].

^ i) ^ ) öbong, ]di\,, branden, — [C.].

. k> A ) öbel, vleesch, zoo lang gestoofd, tot

dat alle vocht, waarin het oorspron-

kelijk gekookt werd, opgedroogd is,

mJo A V doeren di oblang, balav.^ men

doet er kokosmelk en suiker op, voor

dat zij gekookt worden,— z. kin tja. — [H.].

/o#v) (en höban) van het hoofdhaar gfnj^;

grijsheid van het haar; grijs haar,

.,o A ) öbin, vloersteen (batav. batoe oebin,

vgl. jav. djobin, T.); vloertegel; plavei.

-X- o^b <)ban-3, vrouwen, die penitentie

doen.— [L.]; moet zijn oebon-2 en

is kawi (T.).

/ ^) ifj ; > cèboen-3 , voorhoofdfontanel ; ook

CBboen-oeboenan (vgl, boenboe-

nan, T.).
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fX>A), meng^obali, anders worden; anders

makefi; veranderen; wijzigen; verkee-

ren; jonge padi-planten van het zaaibed op

dö sawah overplanten.

^ i *vj ^ V belon awat-awatnja, balav.,

nog niet in 't gezicht zijn, van iets

dat komen moet, dat verwacht wordt. —
[H.]; 't bal. rawat? (T.).

L
**J A ) awit, betrekkelijk lang durend d. i.

niet spoedig op door verbruik, in

vergelijking met iets anders, zoo als bv.

katjang-olie, in vergelijking met kokos-

olie; duurzaam; duurzaamheid (z. awèt).

^ i *VJ A 1 awet, batav. (uit 'tjav. of bal.,.T.),

lang goed blijven; aarden; awet

* moeda, lang jong blijven. — [B.]; z. a wit.

) oetoc, balav., gaaf; ongeschonden

(jav. woetoeh). — [T.].

) öto (ook otoh), borstlap; slab

(vgl. óeteh II., T.). — [R.]; batav.

(jav.), een borstlap bij kinderen, en reiken-

de tot de schaamdeelen
f
die onbedekt blijven

(sund. otoh). — [T.].

\U ^ ) plur. van J^ en Jj .

k .et

) I. ©tar— verb. van .U^t — pezen;

snaren; koorden, — [R.].

II., cM:ar-3, soort van klein rond schild,

veelal van koper of buffelhuid.

'J

'J

*J^

^
j

) ly A ) «tizal, heng., soort van lijnwaad

op de vaste kust van Indië. ^—

[R.]; kon even goed Jv^) gespeld zijn

(T.)-

/ mJ A ) !• ö&tas, kunst, eenig uit* (e

oefenen handwerk; orang <]ê., hand-p

iverksman; ambachtsman, -

II., snoer; lijn; /roorrf [waar langs iets op

de eene of de andere wijze bevestigd is].^—
Het is voorts een classificeerend woord,

vergezellende het telwoord, dat een aantal

voorwerpen uitdrukt, waarbij eene öêtas te

pas komt (z. p^ltas); tjintjin öë., ring

met kleine steenen omzet, alsof die aan eene

snoer geregen waren.

[ J^ ^f' menjö^toes, een gezantschap of

een gezant zenden; als gezant zen-

den; als gezant afvaardigen; cëtd^san,

afgezant; afgevaardigde; gezant; gezant-

schap.

is ê^) (en hüêtang), wat men schuldig is;

schuld (heeft soms bare h ter ver-

sterking na zich); mengoetang, crediet

geven aan iemand; (ê. kap ala, schuld,

waarvoor men mei zijn hoofd instaat ^ d. i.

zich bij den geldschieter als pandeling stelt,

waardoor deze voor een' bepaalden of onbe-

paalden tijd over den arbeid van den

pandeling kan beschikken; cb. pijöêtang,

schulden en inschuld^n; debet en credit;
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seprai oê., schuldbewijs; schuldbekentenis;

schuldbrief; obligatie; orang cetangan,

pandeling; ptjOêtaiig) schuldvordeting ; in-

schuld; pij€étaiig;aii, de gezamenlijke schuld*

vorderingen,

mliA otèng, z. oetin II. (T.).

L^ qJ^ #, ) ötak, de hersenen; het brein; fig.:

verstand; o. gïgi, het merg der

tanden; o. öêdaiig, beetje bloed, dat met

persing ontlast wordt; ötak-lS, soort van

vlecschspijs van het Ojn gemaakte vleesch

der ïkan parai]g-2.

i^^y^ A ) öÈtik, naam van een* eetbaren zout-

waler-visch — arius speciosus—

.

^rj^lj^'
otèl-otèl, batav. (= ogèl-ogèl of

gojang-gojang), zich heen en weder

bewegen, bv. van de tanden onder het eten,

als zij loszitten. — [H.].

•¥: ^i m) fi^tenia, béng., soort van lijnwaad op

^ de vaste kust van Indië. — [R.].

^.O a) (en hoetan), boseh; woud; ivildernis;

fttan-dtanan, wat op een woud gelijkt.

•)f ,.o ^) I. cj&tln, in Matan en M^mpawah

(wr. Borneo), tilel der vrouwelijke

afstammelingen van het vorstenhuis. .

* IL, lieveheersbeestje — coccinella ^—; öê.

^mas, goudhaantje— crisomela— [R.]; lees:

ètèng even als in *t jav. (T.),

^ J^ ) OtO| z. ^j).

^<^^) OtOh, Z. LÏJjh

<X3 J) I- ®teh z. enteht

*II. — wellicht oorspr. chin. -— soort

van slabbelje voor kleine kinderen, dat

zonder andere kleeding gedragen wordt.—
[C.]; z. cl;^» (oto).

van
ij^r

E-
.a) (en hóêdja), niengöèdja, twee vechtha-

nen tegen elkander aanhitsen door hen

elkander ie laten bekijken en beurtelings

pikken, waarbij de hanen echter vastgehou-

den worden; overdrachtelijk ook van twee

partijen.

^ ), mengcÈdji, toetsen; batoe ce., toetssteen.

^^^s^ r\ I. (en höèdjat), wenyoedjat, tus-

schen tw^ee personen klappen en

daardoor kwaad stoken; twee personen

door geklap aan weerskanten tegen elkander

opstoken.

*II. tel., listig; kundig; ervaren; kunst^

greep; verzinsel. — [C.j.

•5^- \^^''**^
5 ) (^w odjod), batav., klimop; wild

hout; slingerplant, — [B.]; een

slecht gehoord jav. ojod (T.).

cVv f^) (Bdjoed, verb. van J^^^.
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<^La£^ a) (^.v:>^t en iXjJ^tj verb, van

^^^^^ ) c&djar en niengoèdjar, ^T^reAcw; ^^g^-

^ew [deftig, bv, van profeten en an-

dere vereerenswaaï^Sige personen].

•M- v^^ r ) öêdjoer, batav. uitspraakL̂ van .Ac.-

[B.].

beid te zijn; naam van een' niet eetbaren

zoutwater-visch; €ê. ba toe, hagel; hari

pon (ë, en het weder ivas regen; het

regende; niengfédjani, beregenen; peiijTC^-

djan, wat regent, bv. möBsira p., regen-

mousson.

<^Ü:^#) ö&djah, verb. van h^^, proef;

bewijs; meng*€êdjah , door bewijzen
* ^^s^ ^ ) (en nijd^joeiig)i inteinüe; punt; spits;

\

(^ • -^
^ i

overtuigen.

tê. tanah/ uiteinde van het land;^.

• ^^ r ' (en hcjedjoeng), laYemrfe; jotm^; .9pj7^;
|

raata, buitenhoek van het oog; öê. b^ras,

rfe /c/eme rijstdeeltjes, die bij het. door

stampen, schoonmaken der rijst van de punten

afvallen,

je iib*. A ) ödJon<j, batav., naam eener vrucht

van de komkommer soort. — [B.].

.^), men»*oetjaïii, batav., o/? iemand

aanhitsen, bv. een' hond. — [T.].

jp^^Vöêtjoe (gemeenzaam) wijz. van boeug-

E- soe.

^LJi^^^W^yok» Htav., achterna loo- -^,^^^-^^) oetjoes, batav. (jav. oesoes;

pen. — [B.]; bal. odjog, ngo

djog> naar iets toegaan [T,].

kC^^) öbdjoel, naam eener kruipende plant,

die als bindsel gebruikt wordt.

j
) (Btjat, onwelroegelijk; onge-

past. — [C.].

) oetj(

darmen. — [T.].

•^ n,,j:>B A ) cêtjang:, specerij- en medicament-

doos. — [L.]; doos; doosje, bus. —
[R.]; vlg. oentjang L [T.].

) (en hö&djan), regen; het hgent; ^^^J)^^
meiig^öêtjap, spreken; zeggen;oi>

men^cêdjan , met iets beregenen,

d. i. ee7ie menigte (als w^are het een regen)

van voorwerpen y bv. kogels, pijlen, steenen,

op iemand of iets schieten of werpen; cê.

r^nnjai, öè. bcènoet of óê. aboe, motregen;

stofregen; oê. rintik, regen in schaarsche

droppels; öë. panas, regen bij zonneschijn,

wordende geacht nadeelig voor de gezond-

^^eggen gebeden en dergelijke inz.

van de moeham. geloofsbelijdenis; of alleen

van de eerste helft daarvan; peng^C&tjap, wie

spreekt enz.; spraak (vermogen te spreken).

^.^^jLi*.^) (meer gekuischt önjok), m^n^o-

tjok, toedouwen enz.; ik k^ta-

höèan otjoknj^, zijne pogingen of stappen

zijn onzeker.
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'ï^/kciih.A) (fetjoel, jav., los (niet vast);

ongebonden; in vrijheid gesteld;

ontslagen. — [C.].

•5f '
^'^ r ' oetjie, w. suiii., benaming voor

de dochters der voorname lie-

den. — [N.]; denkelijk ^?-^U een andere

uitspraak van ,?tjiq (T.).

^ /^^s^ fA Otjé (jav. ötjèü), batav., kakelen;

piepen; klappen van vogels.— [T.].

43 a) I. ®da (gemeenzaam) — verk. van

möêda — bij benamingen van familie-

' betrekkingen en titels jong; jonger; de

jonge; jongere; p d öë., vaders of moeders

,
jongere broeder; m4 oè., vaders of moeders

jongere zuster; t^ngkoe öê., litel voor

mannelijke of vrouwelijke afstammelingen

van de regeerende sultans ^van Djohor,

thans Lingga; nachoda (&., titel voor

gezaghebbers van vaartuigen.

*U., ffida nag^ara, openbare wetten; in-

stellingen. — [C.].

43^) ftdl, opvolging in tijd (te abstract om

v\raar te 'zijn; 't komt overeen met 't jav.

woeri, T.); diöêdi, o/> een later tijdstip;

later; achteraan (in tijd): ^j^Sa^ kemcfedï-

Jan — euph. voor het ongebr. k ^ eed ia n

(zeer te betwijfelen, T.) — in opvolging

gesteld geworden zijn; later; wat later is;

mrvolg; na; daarna; naderhand; vervolgens

(mm. koedijan, T.).

i vJlS^V meng:o&doet, tabak of amfioen

rooken; smooken; amfioen schuiven

(z. makan en ïsap); peii$(£doet, wie

tabak of amfioen rookt enz.; tabakrooker;

amfioenrooker ; amfioenschuiver ; tabakspijp ;

amfioenpijp.

^JO^ ) I. (en hC&dar), vasthoudeny over-

halen; ophalen (S. S.). — [L.].

*II. (ook adar), op jaren komend; be-

ginnende oud te worden; over de vijftig;

oud; bejaard. — [L. bew.].

Cc3 ^ 1 (en höèdaiig*), garnaal; s^pit öé.,

^ schaar eener garnaal; lis. — soorten:

CB. lobok, de gewone zout- en zoet-

water-garnaal ; óë. s (B ng a i , kleine ri-

viergarnaal; ^O. döëri, kleine soort van

zoutwater-garnalen, die gedroogd worden;

öë. galah, groote soort van zoutwater-

garnaal (van de scharen maakt men

naaldenkokers); cê. karah, soort van zout-

water-garnaal; (ê. soendoeng, soort van

zout- en zoetwater-garnaal; cê. dj^rïjat,

soort van zoutwater-garnaal, die met eene

dj^rïjat (zeker toestel) gevangen wordt;

öè. kïpas, soort van zoutwater-garnaal; èë.

gantoeng, kleine soort van zout- en zoet-

water-garnaal; cë. g^tta^:, soort van eetbare

zoutwater-garnaal; soort van verbodene zout-

water-garnaal; OP. peppai, kleine soort

van zoutwater-garnaal, waarvan b^latjan
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en tjintjalok gemaakt wordt; * — cê

satang, batav., = mal. «. galah (jav

oerang watang).— óê.m^ngkara, garnaal

soort, die zoo groot is als een kreeft.— [T,]

^ L^ö ^ M- c^dak, batav., soort van pan

dan, met weiriekenden bloesem

(poedak? T.).

•»^11., batav., meng^oedak, naloopen; na-

zetten (om te grijpen) (jav. b^dag; sund.

oedag). - [T.].

^ C,^ i L.S JS > nasi oedoek, batav., zeker

gerecht. Men strooit kokosmelk,

erwten enz. over de rijst.
"^— [H.]; jav.

woedoek, — [T.].

¥r L^^Jl^ ^ 1 (en boêdok), de ergste graad

der lepra. — [L.] ; 't kaw. woe-

doeg (T.).

L ^ ^S ^ ) Ö&dik, bovenloop eener rivier; de

daar gelegen landstreken; de boven-

landen; mo^dik, eene rivier opvaren of

zwemmen; mch naar de bovenlanden begeven»

^ QSó^ z- oedak II.

^ Jci #V ï'öempoet oedoel-oedoel, batav.,

een grassoort, welks pitten als lamp-

pitten (soemboe) gebezigd worden. — [H.].

t54> A ) odoh, leelijk (niet mooi); van een ge-

zegde vuil; obsceen; het leelijke enz,, als

hoed.; het leelijk enz, zijn; leelijkheid; vuil-

heid; obsceeniteii; keódöhan, leclijkheidenz.

/ C(3 ^ ) oedai, naam van een' wilden volk-

stam op het Maleisch schiereiland.

i ^ ) I. (en haoer), naam eener groote soort

van bamboes, 2V2 span in omtrek, groen

en glad; soms ook bamboes in 't alge-

meen; — soorten: a. gading, geel en groen

gestreept; a. dcêri, met donkere vlekken en

ruig op 't gevoel; a. ditarik songsang,

eene a. voorttrekken, tegen de richting der"

takken in, d. i. het onmogelijke willen doen;

aoer-a, naam eener soort van gras (goed

paardenvoeder), welks bladeren in gedaante

(niet in zelfstandigheid) veel van bamboes-

bladeren hebben, — waarvan de naam.

*II. en awoer, batav., gaarkeuken; gereed

eten, — [B.]; z. awoer op bl. 158 links.

*III., batav., aoerin (van 't jav. awoer,

T.), uitstrooien; her- en derwaarts gooien (bv.

rijst voor de kippen). — [H.].

1^)1. awar, algemeen heerschende ziekte;

epidemie,

* II. waardeeren; awar-^, bij gissing

schatten, — [L.].

) anra, nalatig; onverschillig; vergeetach-

tig; nalatigheid; zorgeloosheid, — [C],
Vj

^ i
^ ) €&ra, jav., verspreid; uitgebreid; wijd

en zijd verspreid. — [C.].

•H- i ^ ) öra, jav., neen; niet — [L.; C.].

i
^ ) I., mengODri, schielijk in de rondte
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draaien^ zoo als bv. een tol; bertarik (b.,

sten, wiens tol het langst draait; iiieii?®ri-

ken, schielijk in de rondte doen draaien.

II. bloedstremsel, dat na de nageboorte

(t^mböêni) volgt.

4 ik), awoer-2, batav., eetwaren in 't alge-

meen; toekang awoer, een koopman,

die allerlei eetwaren rondsjouwt,— [ï.] ; vgi.

aoer II.
|

^ _ I

i^) I., meng*€Ëra-iigflPra, met anderen over-
\

wegen; enz,
\

*1L/ jav., ringen. — [C] ; brabbel- 1

uitspraak van oew^r (jav.), ring onder
j

aan 't gevest van een kris (T.).

*IIL (en cêwar), nadoen; nadpen; naboot-
\

sen, spotten. — [L.]; êëra-S (R.); uit het I

hoofd opzeggen. — [Div.].
1

I

4 J) L, niengffiwar-iigftwar, een bevel of ver-
|

bod openlijk bekend maken; afkondigen; \

!

publiceeren.
j

II. z. öêra IIL

ó)Jj\
Plui*- van dj^

zich schaamt; gedeelte van het menschelijk

lichaam van den navel tot aan de knieën.

Van daar, dat men, hoewel zeer onoordeel-

kundig, «^^ ook gebruikt voor öörat,

met de zeven eerste beteekenissen. — Het

is voorts een classificeerend woord, verge-

zellende het telwoord, dat een aanlal vezel-

achtige voorwerpen uitdrukt; kajoe Ito e

h aio e s öêratnja, rfa/ hout is fijn van draad;

benang tiga öê., drie draden garen; öè. b^r-

dennjoet;, polsader; slagader; cê. pemböê-

noh^ de hals- of keelader.

2J \ a) I. (en liöêroet), mengöèroet, met de

handen drukkend over iets strijken

(inz. over het een of ander lichaamsdeel);

met de handen streelen.— Bij vermoeienis

en sommige ziekten is die manipulatie

verlichtend.

II. z. u'V ).

van j^j,

II. plur. van j.^.

vezel; draad; van een blad rib; (in

pL V. cii>.4c of ijy^) schaamdeelen , man-

nelijke of vrouwelijke; alles waarover men

A örat, ader; pees; speer; zenuw;

-x- / igg 4 ^ ) oèras, water sprengen op den

grond; een weifiig vochtig ma-

ken. — [L.].

( J^ \ ^ ) ï- (^^ hoêroes), rec'A/e streep; rechte

reep; rechte kras] rechte schrap; rechte

insnijding; mengöëroes, van een rechte kras,

schrap 'enz. voorzien; met een rechte schrap,

streep of insnijding eene schets maken op iets

bv. een stuk hout, een stuk grond, om aan

te toonen, hoe het bewerkt moet worden;

z. löêroes. — érösan, rechte streepen enz.
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waarmede die hand. verricht is; schets

daarmede; pengo&roes, wie van een schrap

enz. voorziet; werkluig daarvoor.— *djalan

öê., een rechte weg; dj aga d^ngngan öe.,

goed zorg dragen, — [L. bew.]. — Batav.

(uit *t simd. z. IL, T.)^ in orde, — [B.].

*II., behartigen; nagaan; oppassen; in

orde houden, — goed; recht (z. I.); dercësan

(oeroesin, T.) tanaman ó rang, iemands

plantage bewerken. — [R.].

•H- / igg Ia) öras, ongelegen, ongeschikte tijd;

bij ontijd; bij nacht, — [R.].

C * A ) alleen in ©rang-aring, 1«> naameener

eetbare plant (minder goed: aring-2);

^i^, batav., pohon (poehoen, T.) oeraog-

aring, eene soort van boomen.— [H.].

0\^) I- (^11 hcêroeng), meng:€êroeii^, in

^^ menigte bedekken , zoo als br. mieren

een plek stroop, of vliegen een stuk vleesch.

II. — jav. woeroeug— verijdeld, alleen

gebr. in desmsl. ^mas öê., zwavelijzer, eig.:

verijdeld goud of mineraal, dat goud heeft

willen worden, doch daarin gestuit is;

* Batav. (bal. uitspraak van 't jav. woe-

roeng), niet geschieden; niet doorgaan,— [T.].

III., oeroeng-iS, batav., zeker vliegend

insect, — [B.].

•H- Q . ^ ) ftring', de baard in het keepje onder

den neus; CBrin^-S, in den baard

praten; in zich zelven pruttelen , knorren ,

wrokken, — [L.]; ftriny-érïngan , batav.,

pruttelen; grommen; boos zijn. — [B.]; jav.

moering-2 (T.).

C* #\) orang, persoon; individu (ook van

dieren); mensch; lieden; als onbepaald

voornw. iemand; men; voorts een classificee-

rend woord , vergezellende het telwoord, dat

een aantal menschen of goden, ook wel dieren,

uitdrukt; seorang, een persoon enz.; iemand;

een enkel persoon enz.; alleen; — o. óêtan,

boschmensch; wilde; zekere bekende apensoort

(z. mawas, T.); 5. b^sar, groot persoon; voU

wassen persoon; aanzienlijke; groote; o. na-

boen, zeep'mensch.d, i. albino; ö. kaja, rijk

man; rijkaard; titel voor hoogere staatsbenmb-

ten; aanzienlijk man ;i^^v^m^^\ydiX\ döêwa

ö., twee vrouwen; o. h aloë s , een schrander

mensch; geest; luchtgeest; o. pcêteh, blank

mensch; Europeaan (men. ook een Padri, T.);

5. kdshan, beklagenswaardig mensch; o.

baharoe, 7iieuw mensch; mensch van weinig

onde^^vinding; nieuweling, baar (in tegen st. van

oudgast); o. lobwaran, vreemdeling ; ó, ba^

njak, de menigte, hetzij de volksmenigte, of

een aantal personen, die allen iets gemeen-

schappelijks hebben en in dat opzicht als één

geheel kunnen worden beschouwd; de groote

hoop; banjak o., veel menschen; kata o.,

men zegt; laloe diangkoetnja s^moet,

seorang s^bcêtir, en de mieren droegen

het weg, elke (mier) een korrel; seorang- 2,
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. beter seorang-seorang, of, bij smlr. s^-

si^orang, iedereeti; een tegelijk; geheel

alleen; óran^an, wat op een mensch gelijkt;

örangr-óran^aii, beeld; standbeeld; pop—;

pupilvan het oog, even als pupil (lat. pupilla),

zoo geheeten, wegens het spiegelbeeld, dat

men daarin ziet (vgl. 't jav. oerQng-2, T.).

•H- Q . ^) örongp, zak, inz. een zakje van

kokosbladeren ^ waarin de rijst tot

k^töépat gekookt wordt. — [L.].
-

(^ 3 i^ ) l., mengöêrap, iets welriekends

' s/rijken op het lichaam; bet lichaam

bestrijken met iels welriekends; (j^rapan, iets

welriekends, dat op het lichaam moet gestreken

worden: welriekend smeersel.

* IL, batav., ruien; verveeren; verharen,—
[M.]; moet oerak zijn (T.).

•*• \
L^3 \ A )> niengo&roêp, in ruil nemen, inz.

geld tegen geld; wisselen, inz. aan-

geboden geld tegen geld; k^dai öeroep-2,

winkel, waar geld gewisseld wordt; wissel-

bank; (fer^pan, wat in ruil genomen of

gegeven is, inz. geld tegen geld; wang öê.^

wisselgeld; peug^ceroep, wie in ruil neemt

enz,; wisselaar; bankier; batoe p., toets-

steen, — Die benaming is afkomstig uit de

tijden, toen men nog met goud betaalde

en de toetssteen moest bepalen, tegen

hoeveel het goud in ruiling met andere

. goederen kon aangenomen worden.

•X-(^^*\^) cerlp, jav (?), het knikken: het

slaperig zijn, — [C.]; een kleine

vergissing voor arip! (T.).

^ i^_ ^ \ #V öèrak, vervellen; vervederen;

ruien. — [L.]; beter: ngoerak,

batav. uit 't bal., waar het ngoerag is (T.).

C
,

^ V 5 ' ^- orak, eene binding losbinden;

ontbinden; losmaken; open doen;

openen; van daar ook lijnwaden en derge-

lijke open doen, om ze te luchten; öèlar

mengorak lengkarnja, de slang opent hare

kringen; meng*orak-arik , van eene menigte

voorwerpen los en in wanorde over eene

vlakte uitspreiden.

* II. hoozen (het water uit een vaartuig

scheppen). — Matroos, die daarmede belast

is- — [C.].

III. z. örag*.

•jfL^ j i ^) öèroeg, gelijken grond maken

door aanaarding. — [C.]; batav.,

ophooging met aarde — [B.] ; jav. (T.).

•¥:i^^b \ a) (en örak), batav.^ schudden.—
[B.]; jav. or^g (T.).

-K- / c\j^ \ A ) örambaï, amb., staatsiejach-

ten in de Molukken. — [R.].

^
>, ö^ran-2, jav., gezang; lied.— [C.].

), oro-]3, soort van ratel, w^tartoe

men gewopnlijk stukjes van den dop

eener kokosnoot en chineesche koperen mujit

J>J^
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(zoogenaamde pitjes) neemt, dienende om

visch Ie lokken; meiig:oro-ng*öro, met zoo'n

ratel visch vangen.

^
L /^^^9 )^' oeroelis, zandlooper (M.).

w y' s

LS )_-5 ' (^^'* awari), plur. van
^^^J

of

X
^J.

>.

/ c t A ) öèrai, /05 (niet verbonden); o«/6onrfen;

van een' strik, knoop of binding in

^t alg. los; geslaakt; open; van een zeil

los; geslaakt: van een touw opengedraaid ;

meiigcêrai ) los maken; slaken; ontbinden;

open maken; openen; oplossen (ook van eene

moeielljkheid) ; duidelijk voordragen; los

'enz, worden {gaan); zich ontbinden; van den

bloesem der palmboomen en dergelijke zich

openen,

^ f W4s£> \ $iS örifis — port. ourives —
goudsmid, — [R.].

y os

(jV)j) plur- van Jfy

/iswaVI. (en Moes), meii^aoes, metalen

zuiveren,

IL (en haoes), meer gebr. dahaga,

dorst; akoe a., ik heb dorst,
'

III. (en haoes), afgesleten of minder ge-

worden door wrijving y roest enz/, a. t^loen-

djoel^ m^ntjölek garam, de wijsvinger

is afgesleten door er zout mede te nemen

(namelijk bij de rijst). Daarmede wil men

te kennen geven, dat iemand niets anders

dan zout bij de rijst heeft, of dat bij bij

mageren kost leeft.

/ M^^) I- awas, scherp ziend; oplettend;

voorzichtig; oplettendheid; voorzichtig-

heid; voorzichtige behandeling, *— awasin,

batav. (uit 't jav., T.), sterk aankijken,— [B.].

* II. eerstelijk, — [R.].

•)f/ jsjs^a) oesa, w. sum., vermissen: iets

kwijt zijn, — [N.].

^j;^AAM^) öêsat, naam van een' eetbai*en

zoutwater-visch.

•^cXvü^) oesoed, batav. (uit 't bal, ^.),

voelen; tasten (in 't donker, of als

blinden vooral). — [B.].

-H- y^ 0^)1' öêsar, soek., vuur maken door de

schielijke wrijving van twee stuk-

ken hout op elkander; pengcsar^ het stuk

hout, dat tusschen de handen heen en weder

gedraaid wordt; lahdasan p., het hout,

waarop het eerste draait.

* IL naam eener plant— nardus ?— waar-

van een welriekende olie gestookt wordt. —
[Div.].

* III. (ook ffisih; en cêsok), naam van een'

visch. — [L.]. — z. öêsat.

IV. z.^U^).

^ y^ #) ), oeser-oesjran, batav., het mid-

delpunt van een draaikolk; iets wat
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er op gelijkt, zoo als de kruin van het

hoofd. — Hiertusschen en de dj i da t zit

de boenboenan. — [H.]; de plaats op de

kruin van U hoofd, waar H haar in een

kringetje groeit, — [T.]; kruin; gekrulde

haarplek (de deugdzaamheid der dieren

wordt daarnaar beoordeeld). — [B.].

^ ^A^ A ) cêsoer, belasting, die aan de hoofden

van een district moet worden opge-

bracht. — [L. bew.]; Benk., recht; tol, —
[C.]; waarschijnlijk verb. van ^^x.

.), meng*o^sir, verjagen; verdrijven; weg-

drijven; achterna zetten; vervolgen;

trachten te bereiken; koers zetten naar eene

plaats; in de twee laatste bet. ook metk^,

waar voor 't substantief [jav. ngoengsi, T.];

m^ngèsir n^grï, of k^negrï, de stad

trachten te bereiken; iTi. pöêlau of k^pöëlau,

koers zetten naar het eiland,

^/Kw^^) oesoes, = oetjoes (B.).

J^^

iavü^Var.? plur. Ja^wï^f, middelst; de mid-

delste; midden; middenvoorstel eener

sluilrede,

mj),j4 ^} l, cèsan^, droog , als gebrek; van

graan ^ tabak en dergelijke van de

lijmige of vette deelen beroofd, bv. door

Uggen; van het hoofdhaar niet geolied;

4roogi droogheid, als gebrek; m^ngoesang.

droog enz, worden; kecèsang^aii, droogheid y

als gebrek.

"»^11. oogst van het vorige jaargetij, —

[M.].

itj^ ^ ), meno»(jèsoeny, op de schouders dragen

op of in eene draagstelling, waaraan

de last zich boven de steunpunten bevindt;

(èsöèngan, draagstelling; draagtoestel; draag-

koets; berrie; lijkbaar [de last boven de

steunpunten [z. tan doe]; wat daarop of

daarin gedragen wordt,

C Qm^ a ) L, mengOsap, iemand behandelen,

om de levensgeesten te herstellen;

vechlhanen , krijgslieden , kampvechters ,

boksers enz. behandelen, om hunne levens-

geesten of hun moed te verhoogen of hen

onkwetsbaar te maken, hetgeen bij vecht-

hanen inz. geschiedt door hen met opium

te berooken^ en op eene bijzondere wijze

te koesteren.

* II. (jav., T,), afvegen; borstelen.— [C.].

L^,vü A ) c&soep (en cèsoeli), verb. van

p CS

L^JU^ê^ Plur- van L^^'

i^^ kxjLi J\ I., Iiieng;€sik5 plagen; tergen;

kwellen; sarren [veelal in scherts

en minder dan sakal]; iets (onbepaald)

doen met iets; aanroeren (aanraken), inz.

wellustig; beslapen (eene vrouw); bij het



Jw/J^ 145 A^jt

weven, twee draden van verschillende kleur

heel losjes twijnen (maar even plagen);

peiigöêsik, wie of wat plaagt enz,; plager;

terger; kweller; wie heel losjes twijnt;

werktuig daartoe; pen^ésikan, plaging;

terging] kwelling: het iets (onbepaald) doen

met iets; aanroering (aanraking)^ inz.

wellustige; beslaping; het losjes twijnen,

*II., batav., overal aan komen, — [B.];

vgl. öësil (T.).

III. z. ©sar IIL

Ka^> a) oesoel, verb. van J^^f.

^ M^ ^/ ®^^^' batav., plaagziek. — [B.];

oesil tangannja^ zijne handen

niet stil kunnen houden (van iemand die

graag plaagt). — [H.]; uit 't bal. (T.).

•K- wjü A ) oesam, batav., uitgeperste kokosnoot

^ (ampas kalapa). — [H.]; uit 't

bal (T.).

/•wvü #) ®sin, verb. van ^j^^f^^^-

4^/^ ^ l' cësah, alleen gebr. met de ont-

kenningswoorden tij ada, tïdak en

td; tijada öê., tïdak öê., ik öë., het hoeft

niet; t&öêsahk^n, het voorgaande met k^n

(= akan), vuig. ook öösahk^n, het hoeft

niet, met betrekking tot; het hoeft niet eens;

niet alleen niet; de wegwerping der ont-

kenningspartikelen, dus öêsah alleen, waar-

door echter de bet. niet verandert, is niet

aan te bevelen.

* lï. naarstigheid; vlijt; werk; b^résah,

behoeven; behooren; benoodigd zijn; van doen

hebbent; benaarstigen; bevlijtigen,— [L.].

*III., men., = dj angan; oesahkan =

^IV. acht gevend; behoedzaam; opmerk-

zaam; behoedzaamheid; oplettendheid,— [C.].

*V. batav., noodig, — [B.].

A^J^ ^) ffisoeh, z. oêsoep,

-^^/-awa) oesei, w. suiïi., uit elkander

gaan; zich scheiden; oeseikail, uit

elkander doen gaan; uitpluizen bv. pluk-

sel. — [N.].

^ yj<0 ^ ) ^§*^* — v^^'^- "^d- — huzaar, —

Va-0^\ plur. van ^j.

sVSi^j plur. van Ix^.

Jts^ A )
(mal. au'ijah)

,
plur. van U^ .

p^) I, awang% aanspreekwoord jegens een'

^ jongen knaap, wiens zaad nog niet ge-»

vloeid heeft of die nog onontwikkeld is;

jongetje; wordt veelal als blijvende eigen-

naam gebruikt. — z. katjoeng.

•»* II. voorteeken, — [R.].

*III. (en wansf), paleis; koninklijke resi»

dentie, — [C.]; een verkeerd gehoord awan

IL? (T.).
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*IV. vriend; makker. — [C.].

^V.^ awaug'-^, men., uitspansel; firma-

ment; zichtbare hemeL — [T.].

)(- Q^) awoii»:, naam eener soort van aard-

^ vruchten. — [L. bew.].

ö.) I. €ê!i^oe, paars: bruinrood; paarsheid;

^ bruinroodheid ; paarse enz, kleur (jav.

woengoe, T.); meiigceiigoe
,

paars enz.

worden; öêiig*oe-(feiigoewaii, paarsachlig.

*11. soort van tripang. — [R.].

O i. ) I. ©wanj? (en wang*)
^
geld; munt; vermo-

^ gen; 10 centen (vroeger 10 duiten); goudge-

wicht van -^ bongkal; oe. ajapan, soldij;

onderstandgeld; oe. b^landja, geld voor dage-

lijksche uitgaven; tractement; oe. bëëta, blind

geld, d. i. geld, dat men iemand geeft, zonder

dal er iets voor gedaan wordt; nonactiviteits-

tractement; oe. djasa, g^e/d twt verdienste;

pensioen; m^ntjahari oe., geld zoeken,

veelal in den zin : geld bij iemand trachten

te krijgen, waardoor men pandeling van den

geldschieter wordt (b^r&tang kapala), d.i.

. zijn' arbeid voor een^ bepaalden of onbepaal-

den tijd aan hem verkoopt. — * oewang

mata ajam, batav., dubbeltje. — [B.].—
oewang-oewangan , stukken van tien centen.

* II. (ook oewan),yowA:er, zijnde eene vrien-

; delijke benaming, waarmede de kinderen der

aanzienlijke Mal. genoemd worden (S. S.);

peroewaiig*au, jonkerschap; ook zeker stand

van hovelingen bij de Mal. (S. S.). — [L.

bew.]. — z.
'fp)

I. en wan.— De bewerkers

van Leidekker schijnen oewang met awang

verwisseld te hebben.

* III. (en wang"), mensch; persoon.— [C] ;

kw. wwang, overgebleven in den eigennaam

Nanggawang d. i. naga wang (ï.).

*IV. == awang UI. — [C.].

*V. (en wang), vallei; dal. — [C.].

*VL, köta öêwang, de buitenste muur,

waarin het geheele hof besloten is; burg-

wal. — [L.]; bal. di wangan, buiten [T.).

^C- A ) öêngar, naam van een' eetbaren zout-

waler-visch; naam van een aanzienlijk

eiland, onder Lingga -Riouw, bij Karï-

moen.

LJi-ii^ )
(vgl. n?ap, T.), mengcjèngap, adem

halen, daarbij den mond open en

dicht makende y zoo als na eene vermoeienis

of van een' stervende: tot adem komen; zich

verhalen; vrij ademen; sama öê., bij het

s ^m ^ t tj a h-spel de nooten zoodanig geplaatst,

dat de kleine openingen, waaruit de kiem

komt (waarmede de nooten verondersteld

worden adem te halen), naar dezelfde

richting gekeerd zijn.

^ y Jj>S^J) oengkal, w. sum., wapens en

kleederen openen; ontdoen. —
[N.]; z. ^) (T.).

<K£;.J), niengöèng'aU-ngangch, op verschil-
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lende ivijze waggelen, zoo als bv. de tanden,

eene oude palisadeering en dergelijke;

pen^o^ni^ah-an^eh of peroengah-dn^êhan
,

waggeling op verschillende wijze.

C
,

^ A ) flêpoe, boeg., litel, die aan de zoe-

nen van den regeerenden vorst gegeven

wordt. Hij wordt door de riouwsche vorsten,

Boegineezen van afkomst, vergeleken bij

baginda.

L,^^ ^ ) I. (of höêwap), damp; wasem; stoom;

uildamping; uiiwaseming; nieii^cëwap,

aan heeten damp {wasem, stoom) blootstellen,

d. i. in of boven heeten damp (wasem,

stoom) koken; dewapan, wat in heetendamp

(wasem, stoom) gekookt is; pen^oéwapan
,

blootstelling aan rook; rooking.

IL, meii^öëwap, geeuwen; gapen; üg.: tot

adem komen; adem scheppen; tijadaböleh

b^r&wap, selagi ada menteri ïtoe,

men kan geen adem scheppen (tot iets komen),

zoo lang die staatsdienaar er nog is; pengoe-

_, wapan, geeuwing; gaping.

^ (^^;^ ^ ) öêpat, z. oempat.

•H^\j>Ai#) oepet, batav., kleine fakkel of

obor, van de schaal (keloemping)

eener klapperbloem gemaakt. — [B.] ; jav.,

zwavelstok; lucifer; licht (brandend lichaam

ter verlichting). — [C.]; oepat, fakkellje

van mantjoeng. — [R.].

^ y3 4A l. o&par, een geneesmiddel bereiden

door het tusschen de handen te wrij-

ven, — [C.].

* II. w. sum., eene slangensoort. — [N.],

<>

^ ) ©poer, gevuld gevogelte, op eene bijzon-

dere wijze toebereid (vgl. jav. ópór, T.);

ineiig*€êpoer, tot cêpoer maken.

•^ J> A ) öpor, batav., vulsel (gevulde kapoen

bv.). — [B.]; zie bij oepoer (T.).

/ u^ 5 M- öèP^iS (= ïpoU) , naam van een*

boom — arbor toxicaria Macassa-

riensis — welks sap zeer vergiftig is en

gebruikt wordt, om pijlen, inz. pijltjes voor

blaasroeren te vergiftigen; het vergif zelf;

planten-vergif in *t alg.; pijltjes met óëpas

vergiftigd;— *(]ê. bidji, naam eener vergif-

tige plant — sophora. — [1\.].

IL, en öpas — verb. ned. — oppasser,

iiiz. bediende in dienst van het Gouvernement

of een* ambtenaar.

^
( J'^^' ^*^' ^^"^* — ^^^* office —

kantoor \ bureau.

^ mj ^ ) öépoiig, regentijd. — [L.],

^ L ili ^ ) ftpak (== atjoem), aanstoken;

aanblazen ; aan leiden ; aanmanen ;

aansporen; aanridsen; berokkenen; oprokkenen;

opstoken; stoken; cë. api, hel vuur stoken;

boeten; brandstichten; p^ngtièpak, aanstoker

IQ
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enz.; p^ügoepakan, aanstoking enz.— [L.];

benk., opstoken; opruien; aansporen; boos

maken; verbitteren; tergen. — [C.]. — cêpak-

apiken meii^opak-n^apik, op verschillende

wijze onwaarheid zeggen; veinzen; zijn

woord breken.

^ Q^ ^) i^ opak, soort van dunne krakende

koek.

^If. naam eener soort van aardvruch-

ten.— [L. bew.].

^ LlSs3 ^) en beter ^^^), si-oepiq, men.,

naam, aan zijne dochter of ook

aan een meisje gegeven, als men haar naam

niet zeggen wil of kan. Van een' zoon zegt

men dan si-boejoeng. — [T.].

Jj^ ) (uit 't Tamil, ï.), iiiengöëpam, /;o%-

^ ten; bruineeren {ia dien zin); (fepaman,

wat gepolijst enz. is; polijstwerk; bruineer-

werk; peii<^€épam, wie polijst enz.; polijster;

bruineerder; zelfstandigheid of gereedschap

om te polijsten enz.; bniineersel; peiig-épa-

man, polijsting; bruineering.

^ . wj ^ ) öpeii,. batav., notitie nemen; op . .

.

letten.— [B.]; jav. (T.).

43 A ) cëpau— oorspr. chin. —
,
geldtaschje,

dat op den buik gedragen wordt.

iJt3 A ) öêpah, loon voor eene dienst; werkloon;

huur, in dien zin; omkoopsprijs ; nie-

ng^oepah, loon geven aan iemand; loonen;

voor loon huren; omkoopen (z. S(l3wap);

mengambel öê,, tegen loon werken; crpa-

haii, wie geloond enz. wordt; wie tegen

loon werkt; huurvolk; huurling.

^3 A ) öêpili, taaie bladschede van de pïnang

en nïboeng, dienende inz. om er iets

in te wikkelen. Ook maakt men er em-

mertjes van.

(„^^^ ) I. awak, lichaam; persoon; wordt ook

gebruikt in pi. van het pron. pers.

1., 2. of o., en heeft veel van ons onbepaald

pron. pers. men (vgl. ^t gebruik van iba in

'thataksch, T.). — Als pron. pers. 2. wordt

het voornamelijk gebruikt door lieden van

denzelfden stand onderling, door man en

vrouw, door een' ouderen broeder, zuster,

neef, nicht enz. tegen jongeren, door vrienden

onderHng, door meerderen tegen minderen
;

a. p^rahoe, het scheepsvolk; de romp van

een vaartuig; hen dak kemana a.?, waar

wilt gij naar toe? a. tij ada tahoe, hij

[ik, gij) wist het niet; berawak, bemand

zijn; jegens iemand awak gebruiken.

II. Ava of Birma, een staat in Achter-

Indié, ook wel sïjam kïri genoemd.

^ C, *!?

^ ) awik of awek (men spreekt het

gew. uit wek), ombuigen; krom

buigen; kneuteren. — [L.].
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(^JS I- oewak, z. )^).

II., Jiieiigöewak, hulken; loeien; van kleine

kinderen huilen; janken.

y c s

LlL^Vi^) plur. van c^^i'^.

(^li^) plur. van uJi*^ .

(^/^ A ) öëki, boeg., soort van spel, waarbij

geld of böëwab keras ineen' cirkel

op den grond geplaatst worden en één in

bet midden te staan komt. Daarnaar w^ordt

met een stuk geld of eene böëwab keras

gegooid.

C^ S ^ ), meiig'öèwek, een geluid maken, als

dat van iemand die braakt; van kleine

kinderen janken door den neus.

Ó ^h iiifiig'öêkoer, met eene lengtemaat me-

ien; Mlmoe (jökoer of mengoekoer,

meetkunde; landmeetkunde; oéköêraii,me/mgf

met eene lengtemaat; lengtemaat; wat met

eene lengtemaat gemeten is; seö^koer, zoo

als gemeten is; zoo lang als,

) (jèkir, ingriffeling ; insnijding; uilsnij-

ding; uitbeiteling ; begriffeling ; besnij-

ding ; snijwerk ; graveersel ; mengöèkir
,

ingriffelen; insnijden; uitsnijden (snijdend

afbeelden); uitbeitelen; graveeren [figuren in

iets]; meng&kir nama kepada batoe,

den naam in een steen griffelen; m^ng-

(ïökir batoo d^ngngan röëpa bölngc7-2.

J-

een steen door insnijding van bloemen

bewerken; ^mas beröêkir, goud, van in-

snijdingen voorzien; (èkiran, ingriffeling;

insnijding enz.; snijwerk; graveersel; pe-

ïig'cèkir, graveerder; plaatsnijder; werktuig

voor uitbeiteling enz.

( J^ 3^ öèkas, naam van een eetbaar zout-

water-schelpdier.

C Q.Ó A ) öêkoep, wierook; reukwerk, om te

branden; men^öêkoep, met wierook

berooken ; bewierooken [kleedingstukken ,

door ze over eene mand te spreiden, onder

welke bet reukwerk gebrand wordt]; ber-

Oêkoep, zieh met wierook enz. berooken,

inz. door zich met een komfoor, waarin

het brandt, naakt onder een kleed te

zetten; bewierookt zijn; Si]er h., bewierookt

water; water waarover eene vrouw is gaan

staan, bet vat met haar kleed bedekkend, dat

zij aan haren man of minnaar te drinken

geeft, om zich van zijne liefde te verze-

keren; oéköèpan, wierookvat,

^ C^j 1^) ög*a en ögah, batav., niet wil-

len. — [B.].

^j^^ ^ ), meiig'öêg^oet, bang maken met woor^

den of wapens, inz. tot het doen

of laten van iets; peng^oêg^oet, wie bang

maakt enz.: wiens gewoonte het is, het

te doen; bangmaker; peng^oég^öètan , bang-

making,

W



ü^.' 148 S.\

L Jló ^), 5fak-S, grappenmaker; potsen-

maker; hansworst

-if i Q
,5 fA I. ègèk, batav., me^ te/*, bv.

een stok, in een gat steken, om

een beest te dooden, dat er in gekropen

is; naar of in een gat steken (ook r ó go k en

sogók; sógókin, het duilsche bestechen,

bv. een rechter, door geschenken onikoo-

pen). — [H.]; denkelijk ontstaan uit 't bal.

oegoeg, ngoegoegin, in een gat bv.,

peuteren [T.].

IL, in .den hoogsten graad vrek; een vrek

in den hoogsten graad; aartsvrek; vrekkigheid

in den hoogsten graad,

^Ai^^ogrèl, batav. (uit 't bal, T.),

ogèl-ogèl = otèl-otèl — [H.];

Lucardie: kwispelen van den staart van

een' hond, — [T.].

w3 #)> mengögam, door het aanwenden

^ van toovermiddelen in exstase brengen

en bovennatuurlijke krachten geven, zooals

bv. de oude orakels; óg^aman, wie in exstase

gebracht is enz; pen^og^ani, wie of wat in

exstase brengt enz.; p. majac^, soort van

tooverij, waarbij de majang van de pïnang

door twee vrouwen bij den steel in hare

vier boven elkander geplaatste handen ge-

houden wordt. Dan begint, onder het uit-

spreken van tooverformulieren, een harts-

tQchtelijke dans, waarbij de majang van

lieverlede in een eigene zwaaiende be-

weging gebracht wordt en de toovenaressen

eindelijk in exstase geraken, als wanneer

. zij orakels zijn.

•^ lp #) )> o?oan, gemaakte houding; preutsch,

~m-
iKÓ a) I., meng^ögah, heen en weder schud-

den, bv. een' paal in den grond, om

hem los te maken.

II. z, ög:a.

^ \^) I. Oèla, goudgewicht te Bandjarmasin,

staande gelijk aan 5 mata bóêroeng

of Ve Smas. — [R.].

*II. jav., slang; Cêla-S, ruggestreng. —
[C.].

^
) ^ ' ^''^' batav., sund, olah, koken; ook

stoeien; schudden, — [B.].

j ^ ) (en höêloe), hegifi; het opperste; het

bovenste; bovenland; hoofd (voornaamste

plaats; spits); menschelijk hoofd (alleen in

de hoftaal); opperhoofd (zelden); van blanke

wapens gevest; heft; öê. hati, de maagholte;

de maagstreek; de maag (niet anatom.);

cê. kapala, de kruin; oè. tangan, het begin

der hand bij het handgewrieht; Oê. möêsim,

het begin van een jaargetijde; öë. il i r (
=

óê. dan ïlir), boven- en benedenlanden; oor-

sprong en einde; men^öêloe, zich aan '/

hoofd stellen; aan H hoofd staan; zich als

hoofd voordoen; als hoofd handelen; ber-
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oeloe, van een gevest of heft voorzien zijn;

m^ia^élübkm, tot hoofd maken; iemand (Air,

obj.) voorgaan; iemand (dir. obj.) met een

(inz. slecht) voorbeeld voorgaan; pedang

b^roeloek^n gading, een sabel, van een

ivoren gevest voorzien; een sabel met een

ivoren gevest: flélcèwaii, gewij z . en alléén

gebr. alOêwan (z. aldaar); pengo^Ioe, wie

zich aan U hoofd stelt enz,; hoofdman;

opperhoofd; hoofd; president; titel van mal.

hoofden, onder den batin; «êloe-ciblC^wan,

doel (inz. slecht) waarnaar men streeft;

seö&loe-3-aii , naar hetzelfde (inz. slecht)

doel strevend; van denzelfden (inz. slechten)

stempeL

.Ja) I V» niengceli, kneden, bv. deeg, was,

leem; célijan, wat gekneed is; peng-

Ml, wie kneedt; gereedschap om te kne-

den.

* IL draaikolk, — [L.].

/2
^

J^)
en J^) plur. van J^t.

j^) ar., plur. Jj),) en ^J)^K begin;

aanvang.

iuS

Ja) ar., eerste; vroegere; voorafgaande;

de eerste enz,; ^^) , plur. in obl.,

ouden (anciens); voorvaderen; awwalï-

na w a achirïna, de ouden (anciens) en

de hedendaagschen (modernes); voorvaderen

en nakomelingschap; ^^) , plur. J^t en

J^h fem.

j ^ ) auwel — verb. ned. — , ouwel,

y ^) ar., in de eerste plaats,

t>^ A ) plur. van *>J^.

-H-. V)^a) Majll, naam eener zeeslak —
doris — .— [R,].

^ VI>^^' ^' ^^^^ (^- S"2iïw), batav. (uit 't

bal, T.), matwerk vlechten van

klapperbladeren (k^langsa bv.). — [B.];

oelat bamboe, oelat tik^r, oelat rotan.

Daarentegen kepang tali, kepang ram-

'boet — [H.].

II. (en böèlat), worm; made; rups; öë.

bóöloe, harige rups; beroelat, wormstekig

zijn; célatan, gewormte,

*III. jav. (woelat, T.), aangezicht; gelaat;

voorkomen, — '[C.].

^ \^^^yfsj ^ ) oelet, batav., moeielijk te breken;

taais bv. van hout, 't tegenover-

gestelde van getas, broos; breekbaar. —
[H.]; ook oel^d ('t jav. woel^d). —
[T.].

1^2^^^), mengo^Iit, liefkoozen; door lief-

koozingen tot bedaren of in slaap

brengen; sussen; zuien; pengtiêlit, wie lief*
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koost enz,; wiens gewoonte hel is, te

liefkoozen; liefkoozer; pen^oblïtan, lief-

koozing; sussing; zuiing,

^ l^;>0#) öBlet, naam eener plant. — [H.].

^ cXJ 5) oeled, z. oelet.

, J^) I. cêlar, slang; mengOBlar, zieh voor-

doen glad als eene slang, d. i. zonder

wapens zijn; €èlar-;3, wimpel, inz. de lange

wimpel op vaartuigen van vorsten en hooge

staatsdienaren. *— oelaran, veelal oela

oelaran, w. sum., de kramp in armen en

heenen, — [N.].

*II. naam eener aardvrucht. — [R.].

*III., cêlar-3, jav., een draad,— [R.].

* IV., oelar mang^ijan^, w. sum.^ bena-

ming van den regenboog^ waarvoor de

Maleiers en vooral de zwangere vrouwen

vrees koesteren. — [N.].

•M- ü ^ ) oeler, batav., worm, — [H.]
;
jav. =:=

cêlat II. (T.).

J^) €êloer, iemand, die, den dood ver-

diend hebbende, van den vorst gratie

gekregen heeft, als het ware gevierd, doch

daarvoor met zijne nakomelingschap lijfei-

gene geworden is; hebbende de vorst echter

niet het recht, hem te verkoopen. — Een

cêloer mag niet met fatsoenlijke lieden

eten; niengo^loer, touw en dergelijke vieren;

afvieren; aanreiken; aangeven.

J) ^) üdlir, schroefdraad, en van daar ook:

kurketrekker, * — oeler ïtik, kurke-

trekker. [C.].

K- Ja) oelor, w. sum., zichtbaar = kali-

hatan. — [L\.].

( >^^' ^* ^'^^ (^8'- oeles), bekleedsel;

omkleedsel; omhulsel: sloop; bedek-

king; onderdeel van sommige vruchten, zoo

als de limoenen, dat in een omhulsel zit;

pit met het vleesch van vruchten, die uit

veel pitten bestaan, zoo als de nangka,

de tjempedak, de dérïjan en derge-

lijken; men^oêlas, bekleeden; omkleeden;

omhullen; bedekken; ber(felask^n kaïn

mërah, van een omkleedsel van eene roode

stof voorzien geworden zijn; (jélasan , ivat

op een omkleedsel gelijkt; wat bedekt enz. is;

bekleedsel; omkleedsel; omhulsel; bedekking.

^ II. w. sum., iets in de lengte doorsnijden,

vooral vruchten, —^" [N.].

^/ WyKJ#)öeles (vgl. oelas), batav., sprei\

beddelaken, — [B.]; jav. (ï.).

^/ u^Ja), olèsin, batav., met den vinger

(of iets dergelijks) langs iets

strijken, bv. di olèsin d^mpoel, van

eene schuit die gekalfaterd wordt. — vgl.

tjólek, — [H.]; uit \ bal. (T).

ij^) \., men^ö^lan?, meer dan eens naar

dezelfde plaats gaan; herhaaldelijk
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heizelfde doen; van voren beginnen met iels',

herhaaldelijk bezoeken; tali öê., louw dat door

ten minste twee katrollen (blokken) loopt

(looper mar.); — beró&lang-2 tjakap, ge-

durig over hetzelfde onderwerp spreken; jang

her(felang-2 sebdêtan^ wat bij herhaling

uitgesproken wordt; in de gramm.: reïteratie;

reduplicatie; nieii«'(jelaii^-aïiiig*, bij herhaling

heen en weder gaan; de overige bet.

van (ïïlang int. of met verscheidenheid;

célaiigaii, wat door herhaling van iets ver-

kregen is: wat moet herhaald enz. worden;

peiigö^laiig', wie meer dan eens naar dezelfde

plaats gaat enz.; wiens gewoonte het is,

het te doen; gantang (èlang aling, kleine

inhoudsmaat van metaal^ waarmede de

vorst het stofgoud, dat als belasting op-

gebracht wordt, meet. Die maat heeft

van buiten in den bodem nog eene kleine

verdieping, die ook, bij wijze van toegift,

met goud gevuld wordt. Bij het goudmeten

wordt dus de maat bij herhaling omgekeerd

en weder recht gezet, waarvan de naam.

* II. naam eener slang. — [L. bew.] ; z.

oeling (T.).

III., €èlang-3, reep, van een pandan

blad, waarin bloemen gestoken zijn; een

versiersel in '^t haar der vrouwen. Men

kan ook een pan dan -blad in meer reepen

scheuren, doch zoo dat die reepen aan den

bovenkant samenhangen.

*IV., clang:-3, naam eener soort van

broodboom. — [L. bew.]; naam van een

licussoort, ficus racemosa. — [C.].

^ V., fölaiig-3, zien of er ook iets te

vinden is; in het onzekere zoeken. — [I\.].

^ ij A ) I- öêloeiig', jav., de visch-arend— falco

pondicerianus. — [(].]; oeloeng-2,

de kiekendief (B.); I)oeroeng oeloeng-2;,

eene soort van roofvogels, die jacht maakt

op jonge kippen, wouw. — [H].

^11., ba toe oei o eng, bata v., een edelge-

steente, dat door ouderdom donkerkleurig

geworden is.— [H.]; oeloeng is hier de

bal. uitspraak van ^t jav. woeloeug,

zwart/^T.).

X- ij A ) öêling'j batav. (uit 't jav., T.), naam van

zekere gevaarlijke aalsoort. — [B.];

zou de badenden doen verdrinken (T.).

nJ ^) oleng, van vaartuigen rank; rankheid;

ê-
öleng-S, alleen in 5. kemcèdi, hori-

zontaal draaispil, voor de stuurtalies op

een indisch vaartuig: stuurrad; keólênj^an,

rankheid,

^ L-ÜJ^ ) Im batav. (uit ^t bal., T.), öèlap-

oelapin, wenken; met de hand roepen;

wuiven, — [B.].

^11., batav. (uit 't jav., T.), het flik-

keren, — [C.].

III., Cèlap-S, brei van k ^^ la d i en klapper-

melk (santan).
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^^..JiJj) oelakh, w. simi., == hilir. Het

beleekent ook: land; landschap;

oelakh ali katanja, om op het gesprek

terug te komen. — [N.].

L, iJ #v ) I- ölak, bij het weven tweede haspel,

waarop hef garen van den eersten

haspel (röêwiiig) gehaspeld wordt; logrol

(mar.); mengolak, o/> den tweeden haspel

haspelen.

II. van vloeistoffen draaiing; warling;

zijwaartschc afwijking van de eens aange-

nomen richting; schaduwzijde; van wind of

regen afgekeerde zijde; mengolak, draaien;

warlen; meren; zijwaarts afwijken van de

eens aangenomen richting; o. pin toe, opstaand

scherm vóór oj achter eene deur of dergelijke;

ombak mengolak k^laoet, de golven

springen naar zee terug; berölak, ivarling

hebben, bv. eene rivier; peiig:ölak, wat doet

III., ölok-^ = walak, wispelturig. ~~ [L.];

ölok-'^ en óloh-S, wispelturig; kwasferig:

kuren, — [L. bew.].

¥r Li>J A ) ®Iik en ölek, liefkoozen; troetelen;

tn slaap brengen; in slaap wiegen.—
[C.]; misschien men. uitspraak van celit

(T.)._

K- Ci^sJjV batav., (jav.)^ mengoel^g, iets

hard ivrijve7ide fijn maken, bv. de

rijst voor een klein kind. — [ï.].

^ 5>aI a) «lalïjo = olè-olèan, z. ónder

oelai II. — [B.].

Jtj ) cèlam (of höèlam), rauwe toespijs bij

^ Aa i*i'ic<l lilt linl -k1<i»ilant«!i1/ • #vk1nv«-brk-n /s.»*^/de rijst uit bet plantenrijk; élanian, wat

op óëlam gelijkt; onwettige bijzit; €^Iam-S,

onwettige bijzit,

cëlom, krimpen; teröêlom, ingekrom-

pen. — [L.].

^ ^jy ^'

draaien enz.; opstaand scherm vóór of achter ry^ ^' cfeloeii (in hik. en poëzie), rf/cnaar;

eene deur en dergelijke, dat den wind

dwingt zijwaarts te gaan,

L hj^ L olok, soort van kettingsteek, met

eene grove naald en ongetwijnde zijde,

die zoo breed mogelijk uit elkander gelegd

wordt, zoodat de steken kleine vierkantjes

vormen.

IL, ineiii5'ölok-ii|?ölok, schertsende of in

schijn onwaarheid zeggen; jokken; voor den

gek houden; foppen; beet nemen; den spot

drijven met iemand.

onderdaan. Wordt gew. als pron. pers.

1. en 3., sing. en plur., ik; wij (vgl. jav.,

T.); hij; zij; gebruikt, en is nederiger dan

d^ngngan; beroeloeii, van zich zelven

sprekende celoen gebruiken; peroelc^naa,

stcMt van dienaar tegenover zijn* heer; oe-

loenschap.

<^II., €&loeii-3, wimpel. — [L:].

y.ÜAh ölen-^ — jav. voor het ongebr.

öêli-celïan, van öèli, kneden— soort

van dunnen koek.
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^ J

4J ^ ) ar., plur. zonder sing., begaafden; be-

zifters ; heeren; üyü) ^^), rfe m^/ kracht

begaafden; de sterken,

^^) olö, balav., wel fameus! — (B.).

AJ ^ ) I- ölali, gesteldheid; gelegenheid; l>egi-

t (Bi a 11 o la h rij a, zoo is er de gesteldheid

van; zoo is de zaak gelegen; seolah*^, alsof,

II. manieren; kuren; kunsten, in dien

zin; kunst" en vliegwerk; mengolah, een

werk door allerhande middelen verrichten,

IlL, verb. van jdi)AAr.

* IV. olali, singap., weigeren.

<Xj A ) I- öleli, praep., dienende ter aan-

duiding van den agens in passive zin-

nen, of van de aanleiding tot iets: door; uit;

uit kracht van — ; beroleh, verkrijgen;

bekomen; erlangen; er valt op te merken,

dat het spraakgebruik beroleh tot de tr.

beteekenis, bóleh daarentegen, als stam-

vs^oord, tot de intr. beteekenis beperkt heeft.

In de spreektaal evenwel hoort men dit

laatste ook wel eens tr. gebruiken; bv. apa

tcêwan böleh? wat hebt gij verkregen?

beroleh lïhat, te zien krijgen; diketa-

hoêï ólehmoe f door u worde geweten (meesisA

zonder di, T.);ö. karana ofó. sabab,om

reden; omdat; overmits; aangezien; op grond;

söêka tjlta ióleh ïja m^lïhat, verblijddoor

hetgeen hij zag (door dat hij zag, T.); memper-

oleh, verkrijgen; bekomen; erlangen; bereiken;

behalen; verwerven; beperoleh, bezig zijn

met verkrijgen; diperoleh, verkregen enz,

worden; perolëhaii. verkrijging; bekoming;

erlanging; bereiking; behaling; verwerving;

wat verkregen enz. wordt of is; sama p.,

gelijk aandeel in hetgeen verkregen enz.wordt;

öleh-ólêhan, wat verkregen wordt of is.

* II. oleh-3, batav., de opbrengst van den

oogst; wat men door oogsten verkrijgt.— [H.];

bal. oelihan (T.).

aJ^V, öloh-S z. ö!ok, III.

I
^ ) (aula), ar., passender; geschikter;

beter: rnna aula, voorwaar, het is

beter,

/ -J A ) I- cjèlai, naam eener eetbare zout-

water-schelp.

*II. batav., omroeren.— [C.]; ronddraaien^

als kokende rijst in een' ketel; zachtjes

omroeren; draaikolk, — [R.] vgl. onder

oeli. — oèlai-oélajan, soort van klarinet,

van eene geleding van een' padiehalm ge-

maakt = soend. §mpet-^mpêtan. — [R.];

olè-olèan is de uitspraak als in'tsoend. (T.).

ü

,/ os

VaJ ij ) plur. van ^^. De Mal. gebruiken den
^j,

plur. ook voor den sing.

y ms ^

^ju^ j) z- onder J^t.
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^a) aoeiH) dreun; galm [zooals bv. in een

groot ledig vertrek, van gesehiitvuur

in de verte]; /dagend gebrul, zooals bv.

dat van een' gevangen olifant; intcrj., ter

nabootsing van het gebrul van tijgers,

olifanten en dergelijke, en die men gebruikt

wanneer men, met kleine kinderen spelende,

de beide handen voor het aangezicht, houdt

om bij de kleinen eene soort van bezorgdheid

te verwekken, die in verbazing en vreugde

verandert, wanneer men, na eene poos, de

handen eensklaps weder wegneemt. Di^ ge-

waarwordingen bij de kinderen drukt men

dan uit door de intensieve ujtroeping tjak;

men^aoem, dreunen; galmen; klagend brullen,

^ [Jly^ A ) cènioet, een zeebrasem — spa-

[R.].rus

«einar, verb. van J^'

oemoer, z. J^'

^ i/O^) I. oemang, w. sum., weerpijn;

2e roos (eene bekende ziekte). —

IL, o^man^-S, naam eener soort van zout-

water-krab, die zelve geen huisje bezittende,

in de ledige schelpen van andere dieren

gaat en zich daarin vasthecht, waarmede zij

dan rondwandelt. Groeit het beest, zoodat

zijne schelp te nauw wordt, dan gaat het

eene geschikter woning opzoeken.

^ i^^) ömon?, batav. (uit 't jav. of bal,

T.), praten. — [B.].

^. kx)j), ngömel, batav. (uit 't jav., T.),

pruttelen; /morren.— [H.]; öemal-3,

verwijten. — [U.]; vgl. tjómèl (T.).

.,^1^) (en höêmaii), mengöêman, smalen;

uitma/cen; door/talen (vgl. jav., T.).

oj ) I. awan, wol/i ^ inz. regenwolk; soort

van loofwerk (geschilderd, gedrukt, ge-

beiteld enz.); /indien, bv. aan letters; a. jang

m e ng a n d o e ng h ( dj a n , ivolk die van regen

zwanger is, d. i. regenwolk (z. mega); a.

bersïlap, loofwer/c, waarvan de takken

onder en over elkander heen schijnen te

gaan; a. melarat, voorttrek/cende wolken;

soort van loofwerk; mengawai), naar de

wol/een gaan, zooals bv. een luchtbel; ber-

awan, van den hemel, een berg bewol/d

zijn; kemawan, verzameling van wol/een

(Gewölk); awaii-kemawau , de gezamenlijke

wol/een.

II. verb. van fj)y »

..* ^) I. oeAvan (en wan) verk. vantöèwan,

titel, die, voorafgegaan door ^:^)

aan de mannelijke afstammelingen van den

bendahara en t^mm^nggoeng van het

voormalig rijk Dj oh o r gegeven wordt; titel

voor de afstammelingen van Moehammad;

op de oostkust van het mal. schiereiland=
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* II. z. oewan^ II.

^^^;^*^) Cnoet (vuig. wijz. van roenoet),

spoor; zichtbaar leeken hij de heweging

van een lichaam achtergelaten ; men^cênoet,

het spoor van iets volgen: nauwkeurig nagaan;

met volharding najagen, bv. een ambt; met

volharding trachten meester te voorden; met

volharding trachten te erlangen,

J^) (en hönar) — pers. J^, kunst —
kwade praktijk; schelmstuk; guitenstreek,

'trek; koopje; moeielijkheid; onaangenaamheid;

ongelegenheid: stront; standje; schandaal; * —

batav., schade: leed; men^onariii , iemand

schade berokkenen, In de Si-miskin (batav.

redactie) zegt een vorste na de waarzeggers

opgestookt te hebben een ongunstige voor-

* spelling te doen om Si-miskin in 't ongeluk

te storten: baïk kita bikin — satipoe

daja kita sopaja binasa karadjaannja

(vgl. mak. ónaraq; soend. honar) —
[ï.].

/ w^a) I. (en höènoes), men^G^uoes, snij-

dende of puntige wapens uit de

scheede trekken; ontblooten; een* ring van

den vinger trekken; m^ng&noes dawai,

metaaldraad trekken; in. rotan, gespleten

rotting tusschen twee messen doorhalen, om

hem voor hei gebruik geschikt te maken; lïi.

dza k a r, rie w innelijke roede uit de vrouwelijke

scheede halen.

* II. , (éiiöêsan , zekere gerechtigheid ,

die aan den vendumeester, of bij het

winnen van een proces wordt betaald. —

[L.].

^ III.^ men., de witte vezelstof, die aan de

idjoek zit. ~ [N.].

IV. verb. van ^^^.

V. z. ^ (ï.).

iJih). öneiig'-S, afstammeHng in den 5den

graad (kind Van een' pïjoet).

C a>#s), meiig'cènap, alleen (onvergezeld)

gaan,
i

L,_ Jb A ) wiiak , omgebogen haakvormige do-

ren.

^ik) öênam, naam eener eetbare zoutwater-

^ slak; de tam po e k er van komt als

reukwerk in de döëpa,

^^»Or) önan, bataksch, = p^kan (T.).

/c^f)' €ênai, van kippedrek taai; zacht;

week; mïnjak öë., benzoë-olie, die veel

op kippedrek gelijkt,

^ ^ ) oewo (en ]^ wo), troetelwoord, waar-

mede men onmondige kinderen van

anderen van hoogeren of gelijken rang

aanspreekt, hebbende de beteekenis van

mooi ventje; mooi meisje, — Wordt ook

gebruikt bij titels; bv. t§ngkoe ce.
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H tk) I. awah, viaii het zien duidelijk; on-

belemmerd; duidelijkheid van hef zien;

onbelemmerdheid van het zien; ke&wahan,

duidelijkheid van het zien enz.

*II., soek., van dingen, die gekromd zijn,

zoo als bv. vischhaken eenigszins recht

gebogen of geopend; a. mata pantjing, fie

vischhaak is recht gebogen.

25^) oenéh (en weh, minder goed oewë

en wê), vertrouwelijk aanspreekwoord ,

gebruikelijk tusschen man en vrouw en

vrienden.

iLöyj ) piur. van
f';

r

/Ca) awai, niet verkregen of het doel niet

bereikt hebbend, waarnaar men ge-

streefd heeft; er met ledige handen afgekomen;

teleurgesteld.

/ C^) ï- oewc, z. oeweh.

II. oorspr. chin. — soort van verglaasd

aarden pannetje, met ooren en deksel, zoo

als onze melkpannetje^.

^s„^0^ #) cfejoeb, verb. van <^^).

^^**yO ^), ojètin, batav., iemand iets, bv.

water, te drinken geven. Ook wel

voor te eten geven gebruikt. — [H.] ; uit 't

bal. (T.).

^ lX> #i ) oJo*> hatav. en jav. = akar (T.).

jo ^) öéjoeng, slingerend; topzwaar (ook

van een' beschonkene) ; öë. kapal a ,

duizeling; 03. ambang, van een beschon-

kene nu eens slingerende vooruitgaan en

dan weder in eens zijne vaart stuiten.

-)f i> #)? pohon (lees: poehoen) ójóng,

batav., zekere vruchtdragende boo-

men. — [H.].

Vj>o ^ )
(belernjönjot), nieiig*önJot, rekken,

zoo als bv. touw, leder en dergelijke;

trekken aan iets rekbaars, zoo als bv. een

zuigend kind aan den tepel van de borst;

ónjötan, waaraan gelrokken wordt, bv. de

tepel; wat gerekt is; pen^önjot, welks

natuur het is te rekken; wiens gewoonte

het is te trekken, bv. een zuigend kind;

ivie of wat rekt enz»

L, ib a), mengönjak-njanjik, op verschil-

lende wijze heen en weder waggelen,

zoo als bv. de tanden van een oud man,

of de palen van eene oude omheining.

^^ i) ^V (minder gekuischt ötjok), inen^o-

njok, toeduwen; opdringen, bv. iets

dat men niet wil koopen, een meisje, dat

men niet wil hebben; pogingen aanwenden

of stappen doen, om iets bv. een verzoek,

te verkrijgen; najagen, in dien zin; t§ k^-

téhöêan ónjoknja, z. otjoV.

25) I. ah (kort uit te spreken), interj. van



UI

wrevel, afkeer, weigering, onwil of onge-

duld; nien^ahken ) zijn afkeer uitdrukken

over tets\

II. ar., interj. van droefheid of pijn: ach;

helaas,

25) oh, interj., o/ ook als uitroep, wanneer

men zich vergist heeft of overtuigd is ge-

worden; oh! djika begïtoe, o! als het zoo

is; oh! salah kïta, o/ wij hebben hel mis.

/5

, ]\jb) pluï*- van Jjt) .

yjb) of ^JW plur. van J^^ï.

^^^^^^,^/vJè) plur. van hjt») ^

\j^) plur. van Uit.

/ei

dUlb) ar. (mal. oelibah), plur. ^..^f,

toerusting ; wapening ; krijgsvoorraad ;

vestingwerken.

^3^^ LSixA ) aï*-> twee niets beteeke-

nende woorden, gevormd

door de acht letters, die de Ar. opvolgend

(te beginnen met )) aan de jaren van hun

achtjarigen cyclus geven.

•X- cXA ) Shad (uitspraak van w^, T.), ver-

bond; belofte, — [L.].

)<AA) ar., het geleiden van de nieuw ge-

huwde naar haren echtgenoot; het

leiden van een offerdier naar Mekka; het

aa^ibrengen en aanbieden van een geschenk.

-%Kib) plur- van^^yt.

\^ (mal. ahli) ar., plur, ^J^V, JU^, JUT,

ei^ilib) en v::jSib\ , volk; menschen, die tot

ecnig persoon, plaats, re^eering, ambacht of

instelling behooren; familie; iemand van *t

vak; ahli n^grï, burger; a. dïwan, of a.

c5-o-„ f et

mahkamah, lid van een' i-aad; /U^ï) (J^L

bloedverwant; ^jCjLl) J.:^^, zekere bloedver-

want, aan wien een bepaald gedeelte eener

erfenis (c/v) toegekend is; üjUaH J»«>t,

iemand die geene godsdienstoefeningen ver-

zuimt.

ahli, verb. van ^S^\,

j\£& ) ar., adv., dienende ter verwelkoming,

ongeveer = welkom, hier; CioXibV,
.C •^ <*6

i.

'^

welkom , u , hier : ï^^ ïsb ) , welkom , hier ;

hier, met vreugde en genoegen,

L
*' j^aA ) en ci>ia») plur. van Jjt>).

/ c

)\ |-i. (t^ f ar., het veronachtzamen; het ver-

^waarloozen; het verzuimen; veron*

achtzaming; verwaarloozing ; verzuim.

y c J

i
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(XLA) plwr- van óSsb,

4X6) ahö, iiiterj. om le roepen; men^ahö-

ken, met a h 5 roepen,

Wxb) plur. van lS^-

/ c j:

A^ ^Sb) (mal. ahwijah) plur. van )yt>.

•K (_C ) I- SJ^^f jav., schoon. — [C.].

II. z. l)ij ^_fj.

(C,) plwr. van L T.

5 -
w ^

^) ajjoe, ar. (mal ajoe), interj., o/; men

voegt er soms nog U bij, l^J, dat de

het. niet verandert.

/C,) I. ïja(en euph. soms dïja), pron. pers.

3., sing. en plur., hij; zij; het; zij (z.

njaV, ïja ïtoe, hij enz, daar; bij smtr.

c:^j>L>, dat is; te weten, namelijk; ïja ini,

hij enz. hier (De smtr. ^Ij niet gebr.);

ïni ïja^ hier is hij enz,; berija, van

iemand sprekende, ïja gebruiken,

II. (L>] en L)), adv. van bevesting, ja;

ja wel; interj., als antwoord, v^anneer men

geroepen of aangesproken is.

^ ) (ook Uïjoe en, minder goed, Jcê), haai;

soorten: ï. b^ngkong^ met wijd uit el-

.
kander staande oogen; ï. belang k as, wordt

zoo groot, dat hij een mensch kan verslin-

den (z. dj^roeng); ï. bödoh, de domme

haai, heeft snorren en wordt vrij groot;

ï. t^nggïri; ï. t^kek (teké), niet eetbaar;

ï. parang of ï. gergadji, de zaagvisch;\,

palang, met een* langen, smallen, dwars-

staanden kop, aan welks beide einden zich

de oogen bevinden; ï. p een ai, kleine soort;

ï. koema; ï. kem^ddjan; ï. kïja-2, heeft

een' kop als een rog en een' staart als een

haai (bal. kakja, haai, T.); ï. laras, kleine

soort; ï. harïmau, groote soort, gevlekt

als een tijger; ï. koema ngi, met zwarte

vinnen.

^b) aja, sing., = kalakoewan. — [K.

(Abd. sch. wdb.)].

y

\o ) z. ïja II.

P'

\ji ) plur. van iL>T.

/^
L ** Jo ) plur. van LjT.

y s

öo ) (ajadi) plur. van Aj .

-X- / jggo ) cejasa, sussen met heen en weder

te bewegen; zuien; suizelen.— [L.].

A«JVj) (mal. ijalah), ar., het stellen van

iemand over iets; het tot voogd stellen.

\uS

r
,O \ plu

C^O^ > yJ £!

ur. van ^^; ^joyj^) ^U>, de witte

dagen, d. z. de 13e, 14e en 15e van

de maan.

y7

O ) plur. van

^^ f--
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^^_^,A>) I- (en hïba), weemoedig; bewogen;

ontroerd; aangedaan [inz. door de her-

innering aan beminde afgestorvenen of

afwezigen^ of aan vroegere tijden] ; weemoe-

digheid; weemoed; ontroering, aandoening;

keibaan, weemoed; weemoedigheid; ontroe-

ring; aandoening.

^11., weigeren. — [R.].

III., batav., = badan, het lichaam,— Zou

dit ook de grondbeteekenis zijn van bet jav.

iba? vlg. jav. wong als uitroep. — [H.];

vlg. bataksch — te Batavia waren vroeger

zoowel batakscbe als balinescbe slaven,

waarin onze godvruchtige voorouders met

wellust handel dreven; z. bij awak (T.).

^^.„^yO) I. ïboe, moedery van menschen, beleefder

dan U; van menschen, gew. de persoon,

die iemand ter wereld gebracht heeft; van

knol- of bol-gewassen de moeder (hoofdyknol

oï'bol; van vaten ^ die verschillende kleine

voorwerpen als onderdeden (anak) bevatten,

zoo als bv. eene sirehdoos het hoofdvat (z.

U); ï. bapa, vader en moeder; ouders;

ï. ^mas, z. (?mas; ï. bïdjeh, ti7ierts in

stukken; ï. tangan, de duim; ï. kaki,

de groote teen; ï. ajani, eierleggende kip;

volwassen kip; ï. n^grï, hoofdstad; hoofd-

plaats; ï. tangga, de zijstijlen van een ladder;

ï, sawan, soort van steenpuist aan 't voor-

hoofd; ï. pembohong, aarts-leugenaar.

*\\., singap., deeg.

wO ) I. (en ibar-2), soort van klein vaartuig.

II. jSi\,, vliegen; uitvliegen; vlucht,— [C.];

jav. ib^r (T.).

^) L (en lüboer), troost; vertroosting;

nieiigïboer, een leed doen vergeten; troos-

ten; vertroosten; iboeran, troost; vertroosting,

peiigiboer, wie of wat een leed doet vergeten

enz.: trooster; vertrooster; peiigïboeran
,

vertroosting.

^\l. heiblok — [R.]: .

^/ JwkkO) ïbas, naam eener soort van

palm. — [C.]; soort van palm,

gQbang-palm, poetjoek-boom. — [L.];

corypha umbraculifera. — [P,].

ii,/^ ) beii»^ z. embeng.

^L-JU-j) iboek, batav. (uit 't bal, T.),

ongerust; bekommerd. -^ [B.].

C^ >vx ^ 1 ëbek, soort van voorhangsel tegen

zon en weder vóór openingen, zoo-

als vensters, deuren enz., dat met eene stut

of stutten opengezet wordt; zeil, in dien

zin.

^ , JvA-j) I- ïboel (en ibal), zijne gedachten

elders hebben. — [L.].

II. naam eener groote soort van niboeng,

met zeer sterk rood hout (roëjoeng). —
Lamp. zekere palm, waarvan 't buigzame

hout voor lansstelen gebezigd wordt, sund.

iwoel? — [T.].
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a^-

) êbam, cylindervormige porceleinen pot

met deksel

), beriban, veel woorden, boehaai of

praatjes maken; luidruchtig zijn,—
[L.].

/.wA> )
(iiêbaii en rëban), inengëbaii, vierkant

op zijde smijten ; ébaiian, wat vierkant

op zijde gesmeten is,

^j^j^) ibau, naam eener eetbare zoutwater-

mossel.

«M/s.> ) L ajat, nauw sluitend wambuis, met

korIe mouwen, die slechts een gedeelte

van den bovenarm bedekken.

*II. goed fortuin. — [R.].

J(^ ) ar., plur. ^1 , UT en cl^GT, teeken;

grafsteen; tvonderteeken; persoon; lichaam:

vers V. den koran.

^ {^^^y^\, ajoet-ajöètan, bijzit, — [C.].

\^ryO^ ïtoe, die; dat; itoe wordt soms met

substantiva tot één woord samengetrok-

ken en is dan suffix; sahaja tcèwahtoe, in

pi. van sahaja töëwan itoe, slaafvan mijn-

heer; hdmih^. töBwantoe in pi. van hambai

tcèwan ïtoe; orang i., die menschen; i.

sahadj^, dat alleen; karana ï., om die

reden; i toep on, dat namelijk; doch; mits;

ilöèlah, die enz,, emph. ook aan 't begin

van een' zin: daarom; juist daarom; ci^^jw*

seïtoe (bestaat ditl^ of is liet om s i toe

te verklaren? T.), z. sïtoe.

yos

van
r^..^\jó ) plur.

/ jws^A».> ) en JLaJi), ar., het aankomen;

het bereiken; het vereenigd zijn;

het verbonden zijn; het samenhangen; het

aangrenzend zijn; — verbinding; verband;

samenhang ; aangrenzing.

mjo ) itoeng en liitoeng: (men. ètóng, T.),

men^ïtoeng, tellen; rekenen; berekenen;

er voor houden; in aanmerking nemen; achten;

rekenen; afrekenen; met elkander afrekenen;

itCngaii, ivat geteld enz, is— ; de uitkomst

(het facit); als adv., als ware het; peritcê-

ns^an, telling; rekening; berekening; afreke-

ning; 'ilmoe p., rekenkunde,

CjfJvó ) itik, eend; — soorten: ï. aj^r ot

ï. laoet = belibis; ï. sarati (op

Bali is bèbèk sarati de naam van den

berg- of manilla-eend, T.);— ^L manïla,

batav., de zoogenaamde berg-eend (maar

itik is te Batavia niet in gebruik, T.).

-X- KX)) I. itil, batav., clitoris,— [B.]; jav.; itil-

itillan, de huig van de tong, — [T.].

wX>) ïtam (en hitam)) zwart; donker van

^ kleur; zwartheid enz.; zwarte enz.; het

zwart enz.; i. l^gam, pikzwart; ï. möêda/

diep donkerblauw; ï. manis, van de kleur

van het gelaat of het geheele lichaam, of van

den persoon: liefelijk èrwm; mengitani," t/e

hoed. van zwart aannemen ofvertoonen; zwart

\
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enz. worden; keitatnan, swartkeid; don-'t' '

herheid van hleur; seïtani, naam van

een' eetbaren zoelwaler-visch; ïtani-itaman,

zwartachlig,

^o ) ^dja, verl). vanli^; meng^ëdja, spellen;

^-^ édjaan, wal gespeld is; peng^édjaaii,

spelling,

y

L jV ^^'s:n > ) ïdjal), ar., hel maken, dat iels

noodzakelijks geschiedt; het de

oorzaak van het ontslaan van iels zijn; het

noodzakelijk maken; het toestemmen y voorn.

door den verkooper in den door den koo-

per gebotlen prijs; hel te koop bieden; —
toestemming.

LiVsiiX) ) ar., liet scheppen; hel uitvinden;—
schepping ; uilvindi ng,

m.I^V^ ) ëdjoeng*, naam van een mal.

volkstam onder Riouw.

(^^__J^s:\j ) ïdjoek, eene paardehaarachtige

zelfstandigheid, groeiende tns-

schen stam en Wad van de nau-palm, en

dienende tot liet maken van touwwerk,

matten, bezems en dergelijke (vooral van

daken, T.); tali sahoe ï,, een ankertouw

van idjoek (sahoe is xjl^, T.).

C-^ ^/^j^TLN ). meiio^ëdjek, bespotten; beschim-

pen; hoonen [met woorden of

gebaren, ironisch en door naaping, inz.

met iemand anders sprekend].

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL .

J

,»wiSii\> ) MJiH) verb. van ^^3]; d^ngngan

tij ada ï., zonder verlof,

•)(• /.wJS^O) idjöii, een voorschol nemen op

ie goed te maken gelden, — [R.].

X- ^O ) ëtjo, jav., aange7iaa7n; smadelijk;

^'^ geurig, — [C.]; e tja of e tja in alle

geval (T.).

)L\-J ) ^i*-> ^^^ helpen; het bijstaan; — hulp;

bijstand,

i\j^} ëdar, verandering van plaats; vaneen

vaartuig het afvallen door stroom of

wind; afwijking van den koers; mengedar,

van plaats veranderen; zich begeven naar; op

zijde gaan; zijwaarts plaats snaken; opschuif

ven; van een vaartuig afvallen door stroom

of wind; afwijken van den koers door stroom

of wind — ; naar huis lerugkeeren; rondgaan

en lerugkeeren naar dezelfde plaats, zoo

als bv. eene processie; omloopen, bv. van

een hemellichaam om een ander, den

wind; in de rondte gaan; rondgaan) rond-

wandelen; rondreizen; rondtrekken; de ronde

doen; ronddraaien; rondwentelen; omwente-

len ; periodiek veranderen en lerugkeeren '

tot den zelfden toestand; rondom iels

gaan; omwahdelen; omreizen; doorwaiidelen;

doorreizen; bereizen; doorkruisen; bintang-

b^redar, dwaalsler
(
— z. kïtar); m^-

ngambel ëdar of m^mböëwang êdar,

bij het varen afvallen door stroom of wind

11
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aftrekken, hamelijk van den koers, d. i.

rekenen op het afvallen van het vaartuig

door stroom of wind en daarom zoo veel

hooger gaan liggen of zooveel opwerken;

bij het binnenkomen in een vertrek , waarin

zich iemand l)evindt, een weinig op zijde

gaan, dat voor beleefd geldt; memper-

ëdark^n (ook ^j^)j^,y T,) pijala, Je/?

heker doen (laten) rond gaan; pengedar, ivie

van plaats verandert enz.; peredaran, ver-

andering van plaats: opschidving ; afwijking

van den koers door stroom of wind; rondgang;

rondwandeling ; processie ; rondtrekking ;

ronddraaiing ; rondwenteling ; ontwen teling ;

omloop; pengedaran, omwalideling ; omrei-

zing; hereizing; doorkruising; dar-2, lt>

staande schermen, die men rondom iets zet; 2^

adv., rondom; kringsgewijze.— ^ idar-^(=

tabir), de schutten of behangsels, die

buiten rondom een tent of loods geplaatst

worden bij het geven van feesten. — [L.].

ÖcX> ) idoeng* (en hidoemr); neus: — *ï.

^^ b^tis, de scheenen, — [L.]. — niengï-

doeng, door den neus spreken.

L 3 l\^}, mengidap, langdurig lijden; suk-

kelen; kwijnen; niengïdapken , doen

langdurig lijden enz.; dwingen te — ; lang-

durig lijden enz. aan of om iets (dir. obj.);

zich onophoudelijk bezorgd maken om of

voor iets, bv. voor iets dat moet komen;

mengidapkan miskin, gedurig aan ar-

moede lijden, d. i. gedurig in armoede ver-

keeren; m. p^roet, gedurig aan den huik

lijden, d. i. gedurig gebrek aan levensmid-

delen hebben ; idapan , chronisch lijden ;

chronische ziekte; hetgeen, waaraan, waarom

of waarvoor men langdurig lijdt enz,; waar-

om of waarvoor men zich onophoudelijk

bezorgd maakt; pengidap , wie langdurig lijdt

enz.; sukkelaar; peridapan, langdurig lijden;

sukkeling ; kivijning.

rcX->) (en hidani), mengidam, sterk op

eenige spijs belust zijn, inz. doch niet

uitsluitend van zwangere vrouwen; fig.,

zwanger zijn; sterk op eenige spijs belust

zijn; idaman, ivaarnaar iemand belust is;

pengïdam , wie sterk op iets belust is enz.;

vrouw, die in hare zwangerschap steeds op

iets belust is.

"^ /.tCX-^) ïdin, verb. van ^3 h — [C.].

/.*lX->) ^dan (zelden), gek; zot; dwaas;

gekheid; zotheid; dwaasheid (isjav.,

T.); mengedan, gek enz. luorc/en; keedanan,

gekheid; zotheid; dwaasheid.

ï5cX-> ) ïdah, geschenk ter aanknooping van

een* minnehandel , dat de vrouwen va-

ker geven dan de mannen; minnegeschenk;

mengidah, eeti* minnehandel aanknoopen,

hetzij al dan niet met wettige bedoelingen

door het geven van een geschenk; eeti ge-
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schenk geven, van den bruidegom aan de

bruid, of omgekeerd; iemand een geschenk

geven, met de bedoeling een' minnehandel

aan Ie knoopen; ï. terang, met wettige

bedoelingen; ï. g^lap, met onkuische bedoe-

lingen; idahan, minnegesche7ik; i)mgïA^\if

middel ter aanknooping van een' minne-

handel,

* k c

/.jCX> ) id^in? verb. van ^jj].

^ yj> ) I- Sj^r, batav., ergens lang staan. —
"

[B.]-

II. z. ajer.

^ ) ajer (men. aïr, in "'t Noorden : ajar, T.),

water; vocht; nat; sap; sop; saus; bloed,

dat uit eene in den strijd ontvangen wond

vloeit; glans; ivaas; a. anggoer, wijn; a.

teh, thee (de drank); a. kahawa, koffie

(de drank); a. Qm as, goudwater, waarmede

geschreven wordt; a. përak, zilverwater,

als boven; a. beköë, gestolt water, d. i. ijs;

a. s^nï, urine; a. söësoe, melk;di. pasang,

wassend water; a. söêroet, afloopend water;

a. tenang, stil water; a. göëla, suikerwater;

suiker in vloeibaren staat; stroop; a. mata,

tranen; a. madoe, honig; a. mawar, roze-

water; a. mandi, badwater; frissche kleur,

die een gezond lichaam van 't baden krijgt;

a. moetlak, in een' godsdienstigen zin:

rein en tevens reinigend water; a. makróêh,

in een' godsdienstigen zin: water, onbruik-

baar voor lichaamsreinigingen; a. möêka,

uitdrukking van het gelaat, door het al dan

niet aanwezig zijn van een' zekeren glans
;

a. belanda, seltserwater; a. radja, naam

van een aanzienlijk eiland onder Lingga-

Riouw; a. alas, het zoete water vóór de

monding van rivieren; a. k^ras, sterkwater;

a. setaman, een tuin water, d. i. eenige

potten met water, waarmede bruid en bruide-

gom, gew. 5 a 4 dagen na de inzegening

van het huwelijk, onder zekere ceremoniën

begoten worden; anak a., riviertje; zijtakje;

kreekje; batang a., rivier; möêka a., wa-

terspiegel; mata a., ivel; bronader; — óëlar

a., naam cener kleine slang, die zich aan

modderige stranden ophoudt en zoowel in

zout- als in zoetwater, doch niet op het

land, leeft. Zij legt geene eieren; m^m-

biêwang a., zijne natuurlijke behoeften

doen; — *a. kala, w. suni., drinkwater; a.

daras, stroomend water (z. (yw. J, T.). —
[N.]. — k^aj^r \^ naar het water, d. i.

ook naar de plaats waar men zijne be-

hoeften doet (men.: karaïr, T.) ;
%^ in

den toestand gebracht zijn van uit zijne in

den strijd, ontvangen wonden te bloeden;

m^ngadoe a. d^ngngan garam, ti^afer mef

zout vermengen; wordt gezegd van eene

getrouwde vrouw, of zegt zij zelve van zich,

wanneer haar man eene tweede, jongere

vrouw meer bemint dan baar, en al hare

ir
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kunsten daartegen te kort schieten; ke-

ajêran, uil zij7ie in den slrijd ontvangen

wond of wonden bloedend zijn, d. i. in den

slrijd gewond geworden zijn; van een^

troep strijdenden gewondm hebben; —
Sjer-3, 1« naam van een* eetbaren zout-

waler-viseh. — ^^ 2<> naam eener vrucht,

gelijkende naar de lansat^ maar kleiner

en ronder. — [l\.].

^ ) L, ira-^ , naam van een* eetbaren goud-

kleurigen zoutwater-visch , eene soort

van dolfijn.

"»^11., ira-3, draden in het hout, — [L.].

^ ) I., mengiri) benijden zonder wangunsl

(óók wenschen te bezitten wat een ander

bezit).

*II. ruif; krib. — [C.].

c y

^)^J, pers., Persië.

HJ yj> ) êroet, scheef getrokken; verwrongen:

scheef; afwijkend van het rechte of

voorgeschrevene ; afwijking van het voorge-

schrevene; ë. mcëloetnja, hij heeft een*

scheef getrokken mond; mengapa ë. pagar

ïtoe, waarom is die haag scheef; maka

ëroetlah p^k^rdjaannja, en zijne hande-

lingen wareti van het voorgeschrevene af-

wijkend (hij ging van zijne instructie af);

mengêroet , scheef getrokken enz. voorden ;

van het rechte of voorgeschrevene afwijken;

zich verwringen ; m. möêloetnja, ;st)*w mowrf

verwringt zich; — roet-liii^oet, krom en

scheef—; scheef (niet recht of niet vierkant),

int. of op verschillende wijze; ook eroet-

bënjoet en ërang-ëroet.

dJ w> ) I- (en liêret), mengêret, sleepen;

achter zich aan trekken (jav. èrèd,

T.); érètaii, wat gesleept enz. is; peiig'ëret,

ivie of wat sleept enz.; sleeper; peng^érëtaii,

sleeping; het achter zich aan trekken.

^11., batav., op wielen of rollen voorttrek-

ken (jav. en bal. ngirid, trekken 'n voertuig,

van paarden bv., T.); érêidin^ pont.— [B.].

/ Kju ^) ïras, van verschillende gedeelten

van een geheel, bv. lemmet en

hecht van een mes, uit één stuk; niet ge-

lascht of aangevoegd (vgl. jav., T.); het uit

een stuk enz. zijn (z. tompang); kepala

tongkat jang ï., de knop van een stok,

uit één stuk met den stok; niengiras, in één

stuk doorloopen; iras-^, wat aan iets anders

gelijkt; wedergade; ook: iras-irasan.

^
L J^ Y^^ ^' ii'oes, besprenkelen. — [L.

bew.]; diroes? (T.),

*II. (jav., T.) een stuk hout dat men

gebruikt, om rijst, die gekookt wordt, te

porren en om te roeren, of ook uit te

scheppen. — [L. bew.].

/ M ^) ïris (en hïris), afgesneden stuk of

schijf; mengiris, in stukken of
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schijvett snijden; kerven {h\. tabak); ont-

leden (bv. eene kip); voorsnijden; mengiris

halwa, snijden, zoo als men sommige

platte koeken snijdt, d. i, ruitsgewijs snijden;

iris li a 1w a , ruitsgewijs gesneden stuk; ruit;

mengambel ï. halwa, gebruik maken van

het ruitsgewijs snijden bij het doorklieven der

golven, d. i. de golven in een scherpen hoek

snijden; irisan, ivat in stukken of schijven

gesneden enz. is; pengiris, wie in stukken

of schijven snijdt enz.; kerver; ontleder.

p ^ ) I. ëraiig*, zwart; donkerblauw ; don-

^^ kerrood; zwartheid; donkerblauwheid;

donkerroodheid; zwarte enz. kleur; zwart

enz. (jav. i reng, T.); mengerang, zwart enz.

worden ; keérangan , zwartheid ; donker-

blauwheid; donkerroodheid; ëran^-érangan,

zwartachtig; donkerblauwachtig ; donkerrood-

achtig.

II. alleen in ërang-êroet,

•^ C wj ) I. ii'oeng, eene soort van klein

— chineeseh kopje, waaruit arak ge-

dronken wordt (H. T.) — [K.]; irong,

kopje om uit te drinken; djamboe L, soort

van djamboe — anacardium occidentale; de

cachow— [M.]; ërong, kruik; steenen kan;

flesch — [L.] ;
— ëroeiig*-3, opening in

een vat of een' bak, bv. een* vijver, om

er het water uit te laten afvloeien; tapgat;

spijgat op een vaartuig.

C Y-^
) I-^ mengiring, volgen; begeleiden;

^^ ^vergezellen [in eene ondergeschikte

verhouding]; in eene ondergeschikte verhou-

ding afhankelijk zijn of verbonden zijn aan

den persoon van iemand; mengiring djalan,

evenwijdig met den weg loopen, bv. eenaantal

woningen; dj ala n beriring, in eene rij

achter elkander gaande zijn ; in colonne mar-

cheerende zijn; iringan, wat volgt enz.;

gevolg; begeleiding; stoet; pengiring, wie volgt

enz.; volgeling (vgl. jav,, T.) ; pengiringan,

begeleiding ; vergezelling ; afhankelijkheid;

gevolg; stoet; aanhang; aankleef; beriring,

achter elkander.

II. zijde; flank. — Alleen gebr. in de vol-

gende afleidingen: mengiring, op zij (niet

op den rug of den buik) liggen; iringan,

zijde; flank (vgl. jav., T.); bïlik i., zijkamer;

pada i. dj^mbatan, op zij van de brug.

•K- Q w3 ) ëring, een gier (vogel). — [C.].

^ L^'i ^ ) I. ïi^ap (en kirap) = ïrai [L.

bew]. — z. kirai.

*II. graan uitkloppen ofdorschen.— [C.].

L3 t-^) (^" liiroep), iMcngiroep, slorpen;

leppen.

CJ> r-^ ) ï' ttï?n8'<^r^V^j v^ö 6^w ding, dat tegen

een ander sluit zich daarvan verwij-

deren, en van daar: plaats maken; opschikken;

opschuiven; scheiden; afscheid nemen—; van

eene lichaamsvrucht zich inet de armen
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(die primitief aan het lichaam gesloten waren)

bewegen; dingen, die tegen elkander sluiten

uit elkander doen; van elkander verwijderen;

scheiden; kïta b^rërak dahöëloe, laten

wij vooreerst scheiden; cêlar menger a k

lengkarnja, de slang opent hare bochten,

*U., soek., schijten; kakken; beriërak,

bij verk. berak,

•^ {JLS j^) I. (jav. irig, T.) ïrik, soort van

grove zeef van bamboes, waarin

men groenten enz. wascht. — [L. bew.];

een bamboezen zeéfje, waarin de kok de

afgekookte groenten laat doorzijgen of klen-

zen. Het dient niet om af te wasschen, zoo

als sommigen melden: want daartoe wordt

de pasoe gebruikt. — [R,]; (kleine tang-

gok), balav., zeef; dorschmachine. — [B.].

IL, mengirik, trappen op iets met zijn

^
gewicht drukken op iets, bv. op een^ hef-

boom; met geweld, hetzij door trappen met

de voeten of door drukken met de vuisten,

door iets heen persen, zoo als bv. het met

water aangemaakte merg van ^enige palm-

boomen, ter verkrijging van desagodeelen;

persen in een vat, door middel van eene

plaat, die daarin past, zooals bv. druiven

in eene wijnpers; pengirik, wie trapt enz,—
ifPers, waarbij zich het dir. obj. in een vat

bevindt en door eene daarin passende

plaat nedergedrukt wordt, zooals bv. eene

wijnpers.

5^^. ) ajer-lödji, z. arlörtji,

|A y^) I. (beter hïram), van het aangezicht

van kleur veranderend; beschaamd

(vernedering, verlegenheid of teleurstelling

uitdrukkend) ; beschaamdheid ; keiraman
,

beschaamdheid,

IL, iram-^, boordsel in plooien of golven

dat van de randen van den pajoeng

obor- 2 afhangt.

III. naam eener bloem. — [C] ; 't jav.

irim.2? (T.).

ciw^ ^) crmada, z. armada.

^ W>) (^ïi hirau), mengirau, zich met iets

bemoeien; iets nagaan; zich iets aan-

trekken; geven om iets; belang stellen in iets;

kennis nemen van iets; zijner kennisneming

of opmerking waardig keuren; notitie nemen

van iets; zich met iets bemoeien enz,

^3 VtI ' ^ii'öpah (en ëröpali) — verb.

europ. — Europa,

c^^) ïrai z. irap.

U*^.
) ïjos, invloed hebben; geloofwaardig

zijn, — [R.].

O^. ) isa, verb. van ^^J^ en Ux.

•K- / u^ ) ïsoe, maag; ingewanden;
j
ang moe-

min itoe makan ij^ d^ngngan
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saioe ïsoe dan jang kafir makan

d^ugngan l (B dj o h ïsoe, de rjeloovigen

eten met ééne maag, en de ongeloovigen

eten met zeven magen, — [R.]; iso, batav.

(jaV.), de darmen van een' beest. — [T.].

/ U40 ) ïsi, inhoud (ook geestelijke of ini-

materieele, d. i. verstand; de inhoud

van een boek enz.); vuisel; het vleesch, in

tegenoverstelling van de knoken, oi het vet;

ï. nc^grï^ de inwoners van eene stad; de

gemeente; i. p^roet^ de ingewanden; i.

kawïn, bruidschat; huwelijksgift; ï. röê-

mahj de huisbewoners; ï. söêrat, inhoud

van een brief, geschrift enz.; ï. sorga, de

hemellifigen; ï. b^dil, lading van een vuur-

wapen; ï. kajoe, het eigenlijke hout van

een' boom, verschillend van het spint (gcëbal)

en hel hart (t^ras); i. mcêloet, ivaarvan

de mond (ook van het publiek) vol is;

waarvan (ook door het publiek) gesproken

wordt; onderwerp van praatjes; berisi, iets

inhoudende zijn; vol zijn; meiigïsi, vullen;

een vuurwapen laden; \^m%M^ wie vult enz.;

ivat vult enz., A. i. waarmede gevuld enz.

wordt; peiigisïjaii, vulling; lading.

^ O^^wO ) isit, batav., tandvleesch— [H.];

uit 't bal. [T.].

^^2^/v,^v^> ) esoet, z. engsoet.

^ i.AwO ) iseng, batav., uit verveling iets

u ••

ter hand nemen of doen, bv. wa-

j a ng- poppen snijden, van iemand die niet

wil doedoek menganggoer; moeloetnja

is^ng == k^pèngin makan. — [H.]; bal.

is^ng, ngisQUg, verlangen hebben om

iemand, een vriend of verwante te zien (T.);

iseiig-3, tot tijdverdrijf. — [B].

L Qaajl^ ) (en liïsap) , mengisap , zuigen;

amfioen rooken; amfioen schuiven;

zuigen, bv. de borst; inzuigen; opzuigen;

rooken, bv. tabak (— z. makan en öêdoet);

isapan, wat gezogen enz. wordt of moet

worden; pengisap, wie zuigt enz.; wiens

gewoonte het is het te doen; wie het dik-

werf doet; zuiger; am/ioenrooker; amfioen*

schuiver; pcri^pan, gereedschap om te

zuigen, enz.

C,.^^\0 ) I> ineng'esak, opschuiven; op-

schikken.

IL, aamborstigheid; mendesak; snikken,

zooals onder het weenen (z. s^dan).

C Qaw*> ) csok of bêsok (uit barisoek

samengetrokken.^ T.), diAs., morgen;

'sanderen daags; te eeniger tijd; eenmaal;

voortaan; dag van morgen; de volgende dag

en dagen; onbepaalde tijd in de toekomst;

ê. hari, morgen; 'sanderen daags; ë.

Icêsa, morgen of overmorgen; te eeniger

tijd; voortaan; keésökaii, alleen in k. hari,

de volgende dag; pada keesokan hari.
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den volgenden dag; 's anderen daags, —

*

men. isoek: voorlaan; (e eeniger tijd in de

toekomst (Bat. sogot); h^v\%0Q\, morgen,

to morrow (Bat. marsogot); damisock,

overmorgen (T,).

L^ xajü^\. d ^1110 e u esek, soort van tering,

waarbij de opperhuid droog en

schubbig wordt.

^.wmO ) ïsin (en liïsiii), beschaamd (minder

dan maloe); bloode; bescheiden; be-

schaamdheid; blooheid; bescheidenheid (jav.,

T.); ïiiengïsinken, beschaamd enz, doen zijn

(maken); zich schamen over iets.

^y^] ïso, z. isoe.

<^AwO) csali, verb. van X£j>G.

Va^ ) ar., het vermaken bij uitersten wil; het

maken van een uitersten wil; — lega-

teei 'ing ; testeering .

^ i> ) I. ïjany, half gek. — (S. R.)- — [I^-'

L. bew.; R.]. — Waarschijnlijk ver-

keerde lezing van ïnga-2.

II. (jav. jang, kw. hjang, T.), staniw.

van ^U^.

Jt- i.> ), ajoenff-^, naam van een gewas —
O*

ipomoea bona nox, Lin. — [R.],
-4

i> ), iiig'a-^, afgetrokken; onnoozel rond-

starend, als om iets te zoeken dat men

mist; afgetrokkenheid (— z. mangoe-2).

i*^Jt>) ingat, denken; zich bewust zijn;

bewustzijn (bewustheid) hebben; zich

' herinneren; aandachtig zijn; oplettend zijn;

op zijne hoede zijn; mengingat, denken

aan iets; iets indachtig zijn; zich iets herin-

neren; onthouden; ingatan , herinnering;

aandacht; oplettendheid; indachtig making;

vermaning; pengingat, wie of ivat doet

denken; vermaner; peringatan, herinnering;

aandacht; oplettendheid; geheugen; aanteeke-

ning, ter ondersteuning van het geheugen;

pengingatan, indachtig making; vermaning;

ingatken (smtr. van Ingat en akan),

denken aan iets; mengingatkan dïri,

van zich zelven bewustzijn (bewustheid)

hebben.

JO) ingar (en lilngar), geraas; gelier; mis-

baar; niengingar, razen; lieren; misbaar

maken; mengingarken, razen enz, tegen

iemand; ruchtbaar maken; aan de groote

klok hangen; Ingar-bangar, geraas; getier;

misbaar [met verscheidenheid of op ver-

schillende plaatsen] ; nienftlngar-bangar,

razen; tieren; misbaar maken [met verschei-

denheid of op verschillende plaatsen].

K/^Ji^) 1. ïngoes (en lilngoes), snot, —
^*batav., is ook: droes; ingoesan,

droezig. — [B.].

,^.jlj) êngen, begeeren; wenschen; meng'e-

ngen, belust zijn op iets; èngênan.

J

o^.
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jib) ïpar,

wal begeerd enz, wordt; wensch, in dien zin;

keéng^ênan , begeerte; wensch; belustheid;

pen^ëii^en, wie begeert enz.; perengnau
,

begeerte; wensch; belustheid,

C }bh nieng-ajap, (vernederende en onder-

danige spreekwijze), eten; wordt zelden

anders gebruikt, dan als ajapan, eten;

spijs.

^ [^;y^si>) êpot, batav., drukte,— [B.]; uit 't

bal, jav. rèpot (T.).

zwager; zwagerin; — *L kan-

dong, w. sum., denkelijk: volle neef.

Eigenlijk diende het een zwager te zijn,

die tegelijk minstens volle neef was; want

een broeder kan het te gelijker tijd niet

zijn. — [N.]. — periparan, zwagerschap.

i^ QJb) ëpok, taschje van matwerk, met

een deksel, ter berging voornamelijk

van de sïreh en toebehooren of klaar ge-

maakte sïreh-pruimpjes (vgl. jav., T.);

êpok-^) soort van kleine pasteitjes.

Kxb) ïpil) naam van een' boom met goed

timmerhout en zwarte boonachtige

vruchten, die gandoe genoemd woorden.

epölet en polet — verb. ned.—
epauletle.

<K<^) ïpoli = Cjêpas; akar i., naam eener

kruipende plant, zijnde een voortreffe-

lijk bindseL

^^^^^^jb) Ij mengajak, van eene zeil aan-

slaan.

II. zeef voor drooge dingen; mengajak,

drooge dingen zeven; den achterste heen en

weder bewegen ^ inz. bij het gaan; ijakan,

wat gezeefd is, als Avare het zeefsel;

peiigajak, wie zeeft; zeef; wie den achterste

heen en weder beweegt enz.; ajak-S, naam

eener soort van spin op hooge pooten,

op welke zij gedurig heen en weder schom-

melt.

t Cb), meiigajoek (vuig.), beslapen.

^ l^iJsj ) I. ika, men, = ini (T.), — ook

taal der ra'jat.— sïka(voor seika),

deze plaats; Jüer (vgl. onder i toe) —
di-sika = d i -sini. — [T.].

*II., ika-^, soort van watermos. —
[L. bew.].

^j^^/C/so ) ïkat, binding; verband; bundel; bos;

invatting; omgeving; omdijking; o»i-

walling; omdamming; mengikat, door het

leggen van een* band vast maken; binden; aan-

binden; vastbinden; verbinden; samenvoegen;

invatten ; omgeven ; omdijken ; omwallen ;

omdammen; zetten of vatten in iets, bv.

een' steen in goud; opstellen met onderling

verband (ook van proza en poëzie); va»

dunne en buigzame lichamen, zoo als touw,

garen enz. om iets heen buigen en daar

vasthechten; binden; aanbinden; vastbinden;
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mengikat parang, het leger opstellen;

diikat mal i, vastgezet worden mei een

knoop en niet met een strik, zoodat de

binding niet los kan gaan; nicugöbraik^n

ïkatnja, de binding er van los maken;

ontbinden; ikat parang, slagorde; I.

tj^ngkani kgra, zekere wijze om bv. de

staken eener omheining vast te binden;

berikatkeii) invatten; omgeven; omdijken]

omwallen; omdammen; zetten of vatten in

iets, d. i.: ingevat enz. zijn; met zeer zeld-

zame uitzonderingen alleen gebr. met een

onmiddellijk daarop volgend indir. obj., als

complement; B. intan, met diamanten

ingevat zijn; ikatan, wat gebonden enz,

is; binding; samenvoeging; invatting; om-

géving; omdijking ; omwalling ; omdam-

ming; verband; van een geschrift stijl;

onderling verband der verschillende onder-

deelen; pengikat, wie bindt enz.; wat

bindt enz., bv. touw, garen enz.; bindsel;

apa p. kïta.? waarmede zullen wij binden ;

pengikatan, binding; aanbinding; vastbin-

ding; verbinding; samenvoeging; invaUing;

omgeving; omdijking; omwalling; omdath'

ming,

^^ySs^) ïkoet, adv., in navolging; nieng'ïkoet,

volgen; achterna gaan; opvolgen; ge-

hoorzamen; nakomen; navolgen; nabootsen;

ik^ètan, wie of wat gevolgd enz. wordt;

voorbeeld; wat door navolgen, nabootsen

verkregen is; navolging; nabootsing; pelikoet

(voor perikoet), wie volgt enz.; gevolg; stoet;

trein; penjfïkoet, wie volgt enz,; volger;

navolger; nabootser; pengikd'tan, volging; op-

voIging ; gehoozaming ; nakoming ; navolging ;

nabootsing; berikoet-3, adv., herhaaldelijk;

' ikoet-iköètan, beurtelings,

J>ó ) ëkor (men. i k oer. T.), staart; achter-

einde; het is voorts een classiticeerend

woord, vergezellende het telwoord, dat een

aantal dieren of (doch zeldener) menschen

uitdrukt; k(da dööWii ë., twee stuks paar-

den; anak berapa . ? hoeveel kinderen? ë.

löêtoeng, soort van slangstuk van klein

kaliber, op een voetstuk; ë. köêtjing, Aa/-

testaart, naam eener soort van behaard

gras, dat in de geneeskunde gebruikt wordt

en waarvan er eene witte, roode en groene

soort bestaat; ë. töëpai, eekhorenstaart,

naam eener soort van gras, dat in de

geneeskunde gebruikt wordt; ë. lïpas, kak-

kerlakke-staart ,
punt van het hoofdhaar

midden in den nek, die men bij het haar-

knippen daar laat staan, gelijkende op

een' kakkerlakke-staart, eene dracht der

mal. dandy's; mengekor, achteraan loopen;

achter iemand loopen; het gevolg uitmaken

van iemand; pelëkor, (in hik. en goëzie,

voor het ongebr. perekor), wie het gevolg

van iemand uitmaakt; volgelingen; gevolg;

stoet.
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VJ^O ) ïkal, krullend; van een boscli

golvend; kruL

^ Vli/'^-^^^ ' ikcniat, keniat (uitspraak van

iuXr^), balav., kunst; wetenschap;

een toover- of wraakmiddeltje aanwen-

den.— [B,].

.,,^0) ikaiij visch. — De visclmanien, die

bestaan uit het woord fkan, met een

appositief, zijn te vinden onder het apposi-

lief, bv. ï. belalang, de vliegende visch,

onder belalang; ï. djöêkoet, allerhande

vischspijzen of visch voor spijzen; ïkan-3,

logplank; m^mböéwang L, loggen.

•)(- CJL5s> ) ïffa> jav., rib. — [L. bew.]; en

ïgah, batav., lever (limpa); milt;

nier; zijde. — [B.].

X- (JLSo I I. ïg'oe, juk voor hoornvee; span;
*•

paar; makker (z. g o e). — [C.].

^11., iiiengig'O, batav., hardop droomen;

slaapwandelen.— [H.]; m^ngigoe en igoe-

igoe-an,m den slaap ijlen, yan een zieke;

z. igau. — [T.].

f^ J>o ) ïgerêdja (en g:erdja) — port.

^-^ igi'cja — kerk.

-^
( W4w>ó) egos, batav., zich heen en

weder schudden. — [B.].

V>o) !•> mengigal, pronken, zoo als

bv. de haan van pauw of kalkoen;

statig stappen; pengigal, wie pronkt enz.;

wiens natuur of gewoonte het is het te

doen; pronker enz.; peiigig'alan, pronking;

statige stap.

II. naam eener provincie op de Oostkust

van Sumatra, behoorende onder Rionw.

^ V>o) fg'ol, slingeren (een* pijl). — [L.].

ê>0) (en liigaii), meiigng'au, angstig droo-
'

men, daarbij stenende; hardop droomen;

slaapwandelen; nachtwandelen; igawaii, waar-

van angstig of hardop gedroomd wordt; wat

slaapwandelende gedaan wordt; pei]gTg:aa,

wie angstig droomt ènz.; wiens natuur het

is het te doen; slaapwandelaar; nachtwan-

delaar.

<:JtJ>o), niengëgali, breedbeens loopen, daar-

bij beurtelings de schouders naar

voren brengend; peiigëgah, wie breedbeens

loopt enz.; wiens gewoonte het is het te

doen.

-X-. K-J) ajal, aarzelen om uit te gaan of

om te huis Ie blijven. — [H.].

^ i }o) cla, naam eener plant — hellenia

bracteata. — [C.].

^\^) ar., het afleggen van een eed buiten

rechten; het zich verzweren; eedsafleg-

ging buiten rechten; verzwering.

H- i;>%A> ) flat, valsche ciprus, een gewas —
schoennus — ; lisoh; bies; riet, —

[R.].
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(^;>v^Aj ) (en helat, of elah en hlali) verb.

van ^i^; iiieiig-elat, listen of kuml'

grepen bezigen; de waarheid verbergen;

bedrog plegen; oneerlijk zijn; valsch spelen;

listen of kunstgrepen ten opzichte van iemand

bezigen; de waarheid verbergen voor iemand;

bedriegen; éliitail, bedrog; peiig^ëlat, ivie

listen of kunstgrepen bezigt enz.; valsche

speler; bedrieger. Men zegt wel eens in

de dagelijksche laai sï iigëlat voor sï

p^ngëlat.

^ ^A>) il?**} balav. (jav.), 't vocht dat

iemand in den mond heeft, als hij

trek heelt hv. om zuur te eten; ]iieiig:]ler,

watertanden. — [T.]; ileraii, kwijten; sali-

veeren. — [B.].

y/O) I. (en hilir), benedenloop eener rivier;

de daar gelegen streken; meiigilir,

stroom afwaarIs gaan; eene rivier afvaren;

afzakken, in dien zin; peii<;ilir, vaartuig

of ander middel van vervoer, om iets

stroom afwaarts ie brengen.

^^11. vierkante bamboezen waaier, om

het vuur aan te houden. — [11.]; bal.

ilih, vgl. ook jav. il i r (ï.).

^/ W4sA^) ilfs, batav., treden; vertrappen;

fijn trappen. — [B.]; = giling,

door rolling vermalen, fijn of plat maken;

il^s bedak, op die wijze b^dak fijn ma-

ken; vgl. gil^s en het jav. woord. — [H.].

^ 4LA^) I. èliiig, jav., oplettend zijn; denken

om; zich herinneren; behartigen; op-

merken; z. ëmoet. — [C.]; aanmerken;

acht geven; aanschouwen; in acht nemen;

bemerken; gadeslaan; merken; mengeling

pada. — [L.].

*1I. (en heling:), overhellen, gelijk een

schip. — [L. bew.]; ook: neigen; luisteren;

het oor leetien; het oor neigen. — [R.].

-X-L QA>) ilap, gedachteloos; zich verge-

ten. — [R.]. — z. ^h^

l CLa^ ) I., ])ieii<^lak, uitwijken, hetzij door

eene buiging van het bovenlijf, dan

wel door eene beweging van het geheele

lichaam; ontwijken, bv. een' houw, een bevel.

II. naam van een' eetbaren zoutwater-

visch.

L _aJj 1 elok, bevallig; bekoorlijk; sierlijk;

schoon (men. ook : goed, T.); bevallig-

heid; bekoorlijkheid; sierlijkheid; schoonheid;

sama t a ., van partijen de eene zoowel

als de andere niet frisch, d. i.. in eene

moeielijke positie.

Jo ), ilam-3 (en hilam-S), van ver verwij -

^ derde voorwerpen onduidelijk zichtbaar;

flauw zichtbaar; nevelig; nu eens zichtbaar ,

dan weder niet, zooals bv. eene vlucht vogels,

die in eens zwenkt, of wolken aan de kim;

onduidelijk zichtbaar enz. zijn.
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,.j-Aj), mengloen, tot iets overreden; lot

iets geneigd maken; tot iels gunstig

stemmen; verleiden.

_^) ilaii (en hilaii) , schaduw op hel

waler, inz. veroorzaakt door eene of

eenige wolken, die vóór de zon komen; de

schaduw, door de wolken veroorzaakt,

heeft volmaakt het voorkomen van klippen

onder water; ïlaii-S, het beurlelings lenig-

kaatsen en niet terugkaatsen van licht,

zooals bv. bewogen water, waar de zon op

schijnt.

é.A> ) ëlo — verb. ned. — , el,

AAn Slahj z. ëlat.

/^Ao) (en hïlai), niengilai, luidruchtig la-

chen.

v«>) aïni, verb. van
(^J^) «^.

v^ ) ajam (en hajam), hoen (haan en hen);

^ a. belanda, kalkoen; a. katik, rfwerg^-

hoen^ naam eener kleine soort van boschhoen;

aJam-S, naam eener groote soort van

strandlooper; aJam-2-man, wctterhoen,

v^), meiig*ajoem, heulen met slecht volk,

^ bv. met zeeroovers, door hen uit te

rusten, met moordenaren, door hen te

bezoldigen; slecht volk, bv. zeeroovers,

moordenaren enz. van het noodige voorzien,

uitrusten, bezoldigen.

^ ) 1. ïjam,, verb. van ^^.

*1I. gluren; loeren, — [L.].

X >-^ ) ïi»a-3, wolken, die tegen elkander

indrijven, — [L.]; kawi: hima (T.).

^ >J) V-lo ) ÏMiag'em — port. imagem —
\

beeld, — [H.].

U\j^ ) plur. van

/ c

/J V.40 ) en J^)^ ar., het vertrouwen hebben;

het geloovcn, voorn, in God; — ver-

trouwen; geloof; godsvereering: mal. ïman.

^ ij>^-|0 ) ïniat (en liïiiiat), zorgvtddig; op-

lettend; berekening; beoordeeling;

gevoelen, — [L. bew.]; inborst; karakter;

gemoed, — [R.]; zorgvuldig; zuinig; met

overleg, — [K.]; ïmat-^, goed; wel; ter

dege, — [L. bew.]. — z. hem at.

^ ^2;y^^^^ nioet^ jav., zich herinneren;

denken om; zorg dragen; geven

om; behartigen —; zorgvtddig; oplettend,—
z. ëling. — [G.].

/ N^f->V niengênioel, schaamteloos indringend

zijn; lastig zijn; meiig'émceli) schaam-

teloos indriiigend zijn tegen iemand; iemand

lastig vallen; overlóópen.

^^wf^) plur. van ^^,



- "X- / v-ftl ) ïïMfMj goed; recht; behoorlijk.— [C],

/C ^^) ^'"öi — oorspr. chin. —, Emoy,

naam van een eiland, tusschen

China en Forniosa, met stad en haven.

^ / ^-40) ïnial, ge/wokle rijst. — [L. hew.];

een verkeerd gehoord Lampongsch

mi? (T.).

/.v-J>) I- «jan (vroeger onhek.), blik (fer

blanc).

^^11., gjaii-^, jav. (ajan), vallende ziek-

te; toevallen. — [R.].

f*Y^h nieii8:ajoeii, van iets dat hangt zich

heen en weder bewegen; slingeren;

schommelen; iets dat hangt heen en weder

bewegen; schommelen; matahari sóêdah

m^ngajoen, de zon schommelt reeds, hangt

reeds als in een schommel, d. i. begint reeds

(als ware het) loodrecht naar heneden te gaan.

Dit schommelen der zon rekent men in

Indië te beginnen omstreeks 4 uur; b^rajoen

kaki, met de voelen schommelende zijn.

*II., w. sum., willen. — [N.] ; kw.

, ahjoen? (T.).

(*>^ ) ïHi, deze; dit; adv., hier; nu; thans; op

y dit oogenblik; tegenwoordig (— z. ïkalj

orang ï., deze menschen; i. djöègai, dit zelf

(en geen ander); ^J<fJ^) inïpon, ook deze;

zelfs deze; sïnl (voor seïoi, z. onder itoe),

deze plaats; hier.

^J-J

C-JïvJo ) ar., het bevallen; het bewondering

verwekken; het vurig verlangen.

t_.^^) ênab (en djënab), verb. van ^^^].

/ h^^) ^11^^» in p^koeng ï., p^koeng

[kanker) aan den hals.

iiJo) ïiiang, vrouwelijke volgeling van een

vorstelijk kind, verschillend van p^ng-

asoh, kindermeid. — Een kind van den

regeerenden vorst heeft er zestien. — ma ï.,

het vrouwelijke hoofd der ïnangs; inang^an,

de gezamenlijke ïn a ng's ; ïnan^da= i n a ng,

in de eerbiedige spreekwijze.

cX-5lx->) z. onder inang.

^ C 0.^} ïnap, batav., overnachten. — [C,];

evenals in 1 jav. inep, en m^ng-

in^p(T.).

t^_JU-j) êiiak (of heuak), smakelijk; aan-

genaam van smaak; lekker; smake-

lijkheid; lekkerheid.

LpJiA-j>) ënok, naam eener kleine rivier op

de Oostkust van Sumatra, tusschen

Retteh en Indragiri, met eene nederzetting

van Lanoen's, en behoorende onder Riouw.

a>0 ) inan, vermoedelijk stamw. van s i nan

in di sinan (T.).

^ /^jJLj ) ïnoeii, gindsch. — [C.]. — z. ^Jy

ncên.

•)f /i.Ao) Jnin == ini. — [Ï.]; iiiin tah,

deze; dit. — [C.].
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4J0 ) inoe (in hik. en poëzie), koning; vorst;

prins (jav. ino, raden ino of voluit

raden ino k^rtapali, naam vanden held

der Pandji-romans; kawi hino^ T.).

^ aJo ) iliO , \v. siini., wellevend; beschaamd.—
[N.].

. Jo ) ïnai (verh. van ll>-) , naam van een'

hoorn, met de hladeren waarvan men

de nagels en witte haarden rood verft (z.

patjar); ï. ajam, naam eener plant, die-

nende de hloesem daarvan tot hetzelfde

einde. De roode kleur houdt echter slechts

een* korten tijd.

^ A> ) I. ajöê, div., inlerj. van opwekkingen

aansporing: welaan; kom (jav. ajo,

sund. hajoe, dat in 't kawi goed hetee-

kent; dus: 't is goed dat enz., T.).

II. verh. van ^j^)\ ajcë-hai, o, int.; Jb

hai (o; he; holla), int.

"^ ^ ) êwa, hatav., walgen; niet kunnen

uitstaan. — [B.]; = ge dek en hintji,

haten; afkeer hebben van iets, — [H.]; jav.,

terwijl hintji de hrahhel-uitspraak is v.

h(?ntji (T.).

c / CS

/.t) ê^ ) — pers., paleis. — z. awan.

-X- / . # ) ÉM-) ) ïwaii
,

gerecht ; rechtbank. —

[L.]. — Verh. van. ^;^^.^-

5>-

L J fL_j> ) ajjcjeb, ar., Job,

•H-LlU ^ ) ijoeta en joeta, millioen. — [L.].

^ i ê«j), èwèrlii, ha tav., bespotten; uit-

lachen; beschimpen. — [B-]» '^*'*

ngèwèrin: jegens iemand gezichten trekken,

zooals hv. een aap (T.).

¥: r C ^) èwè, hatav., sund. ngewe,

mulierem subire. — [B.].

^ Jo\ I. ajoh, ach (M. Br.). — [R.].

^ IL, ajoh-3, ivieg. — [L.].

cK«> ) ajah, vader, heleefder dan hap&, inz.,

doch niet uitsluitend, van vorsten. —
De Mal. noemt, in de wandeling, tot eene

niet te hepalen grens, verder in de vorstelijke

geslachten dan in de lagere standen, ajah
m

ook iedereen, die in de gemeenschappelijke

afstamming een' graad hooger staat, dan

een ander of diens echtgenoot; a. saudara,

vaders of moeders bi^oeder; oom; a. töêwa

of, gemeenzaam, öëwa, vaders of moeders

oudere of oudste broeder; a. möêda of,

gemeenzaam, lêda, vaders of moedersjongere

of jongste broeder; a. hoengsoe of, gemeen-

zaam, hiësoe en sdë, vaders of moeders

jongste broeder; a. ketjil of, gemeenzaam,

tjik, ^ en tjï, het voorgaande; a. l^ng-

ngah of, gemeenzaam, ngah, vaders of

moeders middelste broeder van drie broeders

of broeders en zusters; a. alang, het voor-

gaande; a. toenggal of, gemeenzaam, oei^-

gal, vaders of moeders eenige broeder; a.
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m^iit(Bwa = mentöêwa laki-2, schoon-

vader; a salah m ^n dj adi, vader, doch

verkeerd geboren, d. i. oom van vaders

kant; I)^»rajah, een vader hebbende zijn;

jejj^ens i(3niand a j ah gebruikende zijn; m^-

ngajahken, lot ajah maken, aannemen,

hebben; mei ajah iemand bejegenen, mei of

van iemand sprekende, hem ajah noemen.—
ajaliaiula en ajahaiida, in de beleefde of

hoffeUjke spreekwijze; door de mindere

standen ook in brieven.

l^ ) ajjoeha, ar. — smst. van ^) en U—
interj., o.

cXx^->) z. onder ajuh.

-)f /.,j^) I. ienja (iiija of iiijó uilgesproken,

T.), w. sum., pers. voornaamw. 5e.

pers., denk. een samentrekking van ieja-

nja; soeroh toeroen ienja kamarie,

laat hem hier beneden komen; djeko

terlintas ienja menoelah, gaat men in

zijne schaduw, dan ivordt men als ge-

raakt. — [N.].

* II. kamenier. — [C]
;
jav. = mal. ina ng

(T.)^

^ J-J) anjar, batav. en ]diy., nieuw. — [B.].

) aiij(X- wJ ) aiijoer, de kokospalm. — [C.]; ver-

keerd gehoord in pi. v. enjoer
(
•jJt) =

njoer (T.).

jri-
) aujir (en Iianjir), van den reuk of

smaak van iets: garstig; sterk; visch-

achlig; garstigheid; vischachtigheid.

^ i^), anjaiig-S, batav., zivarle stekelige

noot, geneesmiddel bij pijnlijke wa-

lerloozing. — [B.]; bal. anjang-anjangan,

aan moeijelijke tvaferloozing lijden (T.),

i^ Q.-J ) i^. lH^)^

/ C^^ ' ^* onder ^Ijó>.

v^ ) (vgl. aiiani,T.), meiismimn^ vlechten;

^ klossen; a. gïla, eene bijzonder moeielijke

wijze van vlechten; wordt voorn, gebezigd

bij het vlechten eener soort van manden,

bakoel gïla, van schoteldeksels, töêdoeng

sadji, eener soort van k^tpat enz.; Anja-

man, tvat gevlochten enz. is; vlechtwerk;

kloswerk; peng^aiijam, ivie vlecht enz.;

vlechter; klosser.

<^ ) enjah (njah en, minder goed, heiijah),

interj., iveg; voort; hier van daan; (ook

<xjü) ^nnjah, T.); meiigenjakken, tveg-

jagen.

-O^O-



177

L J , de letter U ba", 2e letter van het ara-

bisch en nialeisch alpbabet, hebbende de

waarde van de ned. B; als getalletter

z. ó^), In geschriften van godsdiensli-

gen aard is v-j eene schriftverk. van ^^;
L-j eindelijk, is de naam van het 6e jaar

van den moeh. achtjarigen cyklus.

i j be — verk. van^, z. de gramm.

i
^

j ar., onafscheidbare praepositie, me/.

-X- o en L, w. sum., a/^ o/; gelijk; als, —
Men vindt het ook vóór werkwoorden,

in stede van ^^, als voorvoegsel geplaatst.

Anta terantjah ba m^njaboeng, als

men iels misdoet, is het even als bij het

hanenveehlen (men wordt onmiddellijk ge-

straft); ba apa? ivaaromï ba apa dj a

kami m^mbangoenkan? waarom moeten

wij hem wekken? — [N.]; als andere uit-

spraak van 't praefix o zonder opgeslokte

k; spelling en transcriptie van N. laten

veel Ie wenschen over (T.).

V-) I. l)ü, periodieke strooming in de zee,

die van de moussons afhankelijk is.

II. z. bak.

V^ baS ar., naam der letter i-j.

^ éS )b ba ato, w. sum., een stopwoordje,

dat men soms ook in geschriften

aantreft. Het beteekent zooveel als: kom

MAL.-NËOERL. WOORDEKBOEK. DEEL I.

aan\ wat zegt gij F hoe is het mogelijke

[altijd op een' eenigszins vriendelijken toon .

uitgesproken]; ba ato pai kita, kom, laat

ons gaan; pai ka mana? waarheen? ba

ato dj adi? gaat gij mede (terugziende op

het vorig gesprek; want het kan alsdan op

verschillende wijze voorkomen, bv. krijg

ik het er voor, wanneer van koopen sprake

was enz.)? djadi, het is goed; ba ato

roepanja toe kini? hoe maakt gij het Ie-

genwoordig? eig. hoe maakt hij het tegen*

ivoordig? — men gebruikt bij zulke vragen

den 5en in pi. van den 2en persoon en

zou het dus kunnen opnemen, alsof van

het lichaam in den oen persoon gesproken

wicrd; ba ato kita makan? hoe is het,

willen wij eten? — [N.].

"^ \ #^0 baoera, w\ sum., opslaan van zitten

of liggen, zonder er de bet. van ont-

w\iken aan te geven. — [N.].

H- ^i^o baitoe, w. sum.,= bagitoe. —
[N.]; uit >U (baq) en i toe (T.).

^ ó<i^yj ba-iko, w. sum., strakjes, —
[N.]; moet zonder ^ gespeld worden,

want C-^j) >l^ (ikó of ika) is: als dit,

dusdanig (T.).

•X- L J U I. baba, batav., een aanzienlijk

man, en ook diens zoon. — [B.];

z. Ijabah (T.),

12
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* IL, malak., benaming, die men aan een

knaapje van europ. afkomst geeft.

^,,^V> I- IbSboe (zelden), min; kindermeid; —
^tBr., vorstelijke moerfer (jav., moeder,

T.);— * b. lëte, balav., zoogsier. — [B.].—
^ jJüü baboenda, Br., vorstelijke moeder, in

de eerbiedige of hoffelijke spreekwijze.

*II., men., versperd, zooals bv. een weg,

eene rivier. — [R. A.].

) bab, ar., plur. ^)^,) » J^, en iO^}

(mal. ^^l abwibali), poort; deur;

hoofdstuk van een geschrift; artikel; kale-

gorie; in de gramm.: paradigma,

L j \^ babi, zwijn; varken; b. böëtan^ ivild

varken; b. röësa, het hertzwijn; b.

böêta, blind varken; membabi-bfiêta, han-

delen als een blind varken, d. i. blindelings

voortschieten; blindelings te werk gaan, (z.

dj^loentoeng); bintang b., de planeet

Venus; — *b. döëjoeng, het zeevarken.—
[L.]; — *b. tanah — sus vittatus — ; böê-

wah b. — crypteronia paniculata, — .

—

[P.];— * b. k (ëroes, mager varken, naam van

een' boom met een bijzonder hard hout,

zoodat de landbouwers, die boschgronden

ontginnen, die boomen laten slaan.— [Div.].

OO5 ar., plur. cl?KUU, paus.
•

/ / /

dJ^ViVj plür. van Gu.

i^^^O I- babat, op eikander gelijkend, in

lichamelijke en geestelijke hoedanig-

heden, in vermogen enz., en van daar: voor

elkander passend; een span of een paar uit-

makend; het op elkander gelijkend enz. zijn;

wat op iets anders gelijkend enz, is; we-

dergade; span; paar.

* II. schoon maken (van een erf of stuk

land) door het gras of onkruid daarvan weg

te kappen. — [L. bew.]; z. babad (T.).

i*^^0, membabit, in eene zaak wikkelen;

er bij halen.

H- cX> O I- babad, ja v., l^ de boomen van een
* «

bosch vellen en uit den weg ruimen; 2"

kronijk; geschiedenis. — [C.]; vgl. babat,

II. (T.).

^^IL, batav. (jav. babad. T.), darmen;

ingewanden van dieren; pens. — [B.].

^V> I. babar, plat, d. i.: niet in een'

klomp; uitgespreid; ontrold; het plat

enz. zijn; platheid^; membabar, uitspreiden;

ontrollen; een zeil bijzetten.

*II., kebabaraii, batav., op heeter daad

betrapt worden. — [B.].

^ ^\j baboer, slecht van gezicht. — [R.J.

/ i«isK>o I. babas, van een vaartuig afdrijven

(niet halen van zeker punt) door

stroom of wind; membabas, afdrijven enz.;

pembabas, wie doel afdrijven enz., bv. de

stroom.
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II. van eei| zeil aan flarden gescheurd;

van een leger en dergelijke uit elkander

gejaagd; verstrooid.

i^O babang, van eene opening, door ge-

wield of den land des tijds gemaakt^

wijd; van eene wond gapend.

L._ Q_> V> babak, ^/w/c^ classiliceerend woord

vergezellende het telwoord, dat een

aantal muziek- of tooneelstukken uitdrukt;

bedrijf van een iooneelstuk.

^ K-> O babal, batav., jonge ^ pas gevormde

vrucht. — [B.]; bal. katiwawal,

jav. babal, jonge nangkavrucht (T.).

K->o I'j» aï*-? Babel; BabyIon.

II. babil , tegenstrevend ; wederspannig ;

ongehoorzaam ; ongezeggelijk ; onverschillig

tegen vermaningen.

/ —A-JO (mal. babilï),ar., babylonisch; van

/
BabyIon; Babyloniër.

•)(-/»pO !• baban, sing., het onderrichten.

* IL, sing., naam van een* vogel.

* IIL last; vracht; pak; onderwerp. —
[M.; L. bew.]. — z. b^bban.

^V) babah en baba — oorspr. chin. —
inboorling van chineesche afkomst.

i * 3U L bata, een platte klomp of koek

tusschen twee evenwijdig loopende vlak-

ten, van eene zekere dikte in verhouding

tot de grondvlakte, zoo als bv.: een baksteen;

tegel; gebakken vloersteen; b. tïmah, een

schuitje tin;h. lïlin, een koek was; batoe

b., baksteen; atap b., tegeldak; tegel; ber-

bata, baksteen, enz. hebbende zijn; gettah

b., gom (gettah p^rtja) in bata's.

IL, bata-2, aarzelend; in twijfel of men

iets zal doen of laten; aarzelende enz.; het

aarzelende enz., als hoed/, het aarzelend enz.

zijn; kebata-bAtaan, aarzeling.

L**Jo batoe, steen; erts; gewicht; gebeente;

b. përak, zilver-erts; b. bala, z. bata

L; b. tj^rmin, moskovisch glas; b. ambar,

z. ambar L; b. belanda, kristal (geen dia-

mant); b. clar, soort van zwarte steen,

die, op den beet eener vergiftige slang of

van een ander beest gelegd, het vergift uit

de wond trekt en daarop blijft kleven; 'b.

(niet batoek) kap ala, de steen van het

hoofd, d. i. de hersenpan (de verwarring met

batoek is algemeen in op Java afgeschreven

handschriften, en 'wordt verklaard door *i

jav. batok. T.); kapala b., stijfkop; b.

b(joeng, geld, dat men in een^ pot met

geneeskrachtig water gooit en de geneesheer

later in den zak steekt; b. datjing, gewicht

voor eene unster; b. hl tam tij ada ber-

sanding, zwarte steen zonder kanten, noemt

men iemand, die tegen niets opziet; soms

voegt men er nog bij: tijada m^mïleh

padan; b. h^rs^rai^,sponsachtige steen,

12*
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d. i. met veel poriën en gaten; b. kail,

zinklood aan een* hengel: ook b. la d o eng;

b. timbangan, gewicht, dat bij 't wegen

gebruikt wordt; b. gïling, steen, waarop

met een' anderen, cylindervormigen steen,

specerijen, bladeren en dergelijke fijn ge-

wreven worden; b. lacBt. klip in zee: b.

b^rdaoen, naam van een klein rotsachtig

' eilandje (tökong) onder Riouw (komt in

pantoens voor): melettak b., den sleen,

waarmede de landen afgeslepcn worden,

even op de tanden van de bruid (die nog niet

gehuwd is geweest) zeilen^ eene ceremonie

behoorende tot de bruilóftsplechtigheden,

(het afslijpen der tanden heeft na voltrekking

van het huwelijk , naar goedvinden plaats)
;

batoe röboh, puin van steenen; membatoe

röboh, verscheiden feesten te gelijk vieren,

bv. een huwelijksfeest, een besnijdenisfeest,

een feest ter gelegenheid van het steken van

oorgaten en anderen; b. 'akal, onzinnige

verb. van J^y; — *kajoe b., een hard

hout van de blumea lacera K. — [P.] ;
—

membatoe, de hoedanigheid van een'* steen

vertoonen, zooals bv. boonen, die niet'gaar—

,

vruchten , die niet murw willen worden ;
—

batoe-3, ook Marïjoh, naam van een

boegineesch rijkje op Celebes; batoe ba-

hara, naam eener plaats op de noordoost

kust van Sumatra.

^dJw "^Sit^ J^v., = laba. — [L.; B.].

^ 5-J0 batoer, jav., = teman. — [L; B.];

kruier' drager; lastdrager, — [L.

bew.]; slaaf: bediende; ondergeschikte. —
[C.].

^O, batir-3, knopachlig versiersel van

goud, veelal op de t(li-2 eener kris

aangebracht.

/ Jüooo batas, grens; grensscheiding (jav.

wates, T.); dijkjes in de akkers,

inz. in de natte rijstvelden; opgehoogd tuinbed;

membatas, van een grensscheiding voorzien;

begrenzen; pembatasan, begrenzing; ba-

tas-3, opgehoogd tuinbed.

ij o I- batang*, de stam van planten; voorts

een ólassificeerend woord, vergezellende

het telwoord, dat een aantal langwerpig

ronde voorwerpen uitdrukt; membatang*,

het houten geraamte van een groot staatsie-

kussen bekleeden. — b. kajoe, boomstam;

b. aj^r, rivier; als de naam van de

rivier daarbij genoemd is, valt het woord

ajer weg; bv. b. kapöëwas, de rivier

Kapöèwas, — b. lëher, de hals; b. töëboh,

het lichaam; persoon; b. böëroek, rotte

stam; naam eener zeer vergiftige kleine

slang, niet langer dan een pink, grijsachtig

rood; m^ngadji b., bij het leeren lezen

van den koran leeren lezen, door den

hardop lezenden onderwijzer de woorden na

te spreken. Daarna komt eerst het spellen.—
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kalam chBwa h., twee sluks schrijfpennen;

b^rbatangken kajoe jang k^ras, van

een gewas een stam van hard hout hebben;

pembatan^, wie het houten geraamte van

een groot staatsie-kussen bekleedt; peiiiba-

tangkan, bekleeding enz,

* IL, jav., uitlegging; verklaring,— [G.].

* III., jav., dood lichaam. — [C.].

K- iVu, batoeiig-;^, ccne soort vaa schelp-

viscb. — [M.].

L Jl^'o I., membatak, rooven; nemen bij

plundering,

II. naam van een' volk in liet noordelijk

gedeelte van Snmatra.

III. == dj el ai.

L^ Q,_V V> batoek, hoest; het hoesten; h, ke-

ring, drooge hoest; teringhoest;

pembatoek, wat doet hoesten,

^L^JL-^'o, batok kelapa, batav., klap-

perdop, — [B.] ; jav.^ vgl. onder

bStoe (T.).

C.^ xVU batik, soort van scbilderwerk op

lijnwaad^ waarvan de witte plekken

verkregen worden door de lijnwaad daar

met heete was Ie bestrijken; zoodanig

geschilderde lijnwaad; b. bang (bang verk,

van abang, rood), soort van rood schil-

derwerk op lijnwaad; zoodanig geschilderde

lijnwaad; membatik, op die wijze beschil-

deren; pembatik, batikschilder.

. po batil (Taniil, T.), schaal, zonder voet,

dienende, inz. vroeger, om er uit te

drinken of water (bv. badwater) te schep-

pen, primitief van eene kokosnoot-schil,

later ook van metaal en van verschillende

grootle.— Wanneer men met de batil naar

de badplaats gaat,>dan doet men daarin de

benoodigdheden voor het baden; b. b^landja,

schaal van metaal, grooter dan de gewone

batil, waarin de huwelij ksgift overgebracht

wordt; sampan b., gewone sloep ;\2i\i\\).,

metalen of houten blad met een^ voet, waarop

de batil staat.

yVV^ batam, naam vaneen aair^ienlijk eiland

onder Lingga-Riouw.

^o o batiii, titel voor gewestelijke hoofden

in het voormalig rijk Djohor (thans

Lingga en Singapoera), slaande onder den

örang kaja en boven de pQiigcèloe^s,

waarvan zij gewoonlijk eenigen onder zich

hebben (lamp. rijk, vgl. ^^1jjy, T.).

^ <^J> o batih, men, uitspraak van b^rteh,—
[T.].

-)f / VV> batai, = bantai. — [L.].

TT
*

V> I- bartja, staal; ook besi b.

II. mest; het bemesten; membaiija, bemes-

ten,

^III. loebereidsel van metaal, vermoe-

delijk met spiesglas vermengd, dienende om
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de tanden zwart te maken, waartoe op Su-

matra voornamelijk gebrande olie gebruikt

wordt.— [R.]; eene empyreumatische olie,

verkregen door het verbranden van den bast

en den dop der kokosnoot, om de tanden

zwart te verven. — [C.]. — z. g^a'ang.

V> badjoe, kleedingstuk, dat bet bovenliji*

^ bedekt, van zeer verschillenden snit;

baaije; b. kemëdja^ hemd; b. koroei^,

nauwaansluitend buis met mouwen en eene

opening, groot genoeg om er het hoofd

door te steken; b. belah dada, baatje, dat

op de borst open is; b. dalam, onderhuis,

dat op het bloote lichaam gedragen wordt,

en welks uiteinde in de broek gaat; b.

seródja, waferlelie-baalje, d. i. een baatje

met een' geplooiden halskraag; b. rantai,

kedingpantser; b. tQkóewa, nauwaansluitend

buis dat, bij wijze van hemd, door mannen

en vrouwen op het bloote lijf gedragen wordt;

b. besï, harnas; b. meskat, baatje van

Maskat, soort van borstrok; b. pökok, vest

zonder mouwen, als ware het zonder takken;

b. hajati, vest met korte mouwen, tot

boven den elleboog, oorspronkelijk voor

dooden; b. pësak ^nnam, buis met zes

geeren, twee op de hoogte van iedere heup

en ééne aan iedere voorslip, waardoor die

twee slippen over elkander slaan ;
— ^t b.

kadjari, lang gewaad van zijden stof, dat

tot over de knieën afhangt. — [R.] ;
— ^^ b.

s oei tani, een rok met gladde mouwen tot

aan de hand toe. — [R.]; vgl. jav. (T.); —
*b. b^rsajap, baaije met vleugels, d. i. een

wambuis of kiel, met lange, wijde, ne-

derhangende mouwen, oorspr. eene dracht

der Arabieren. — [L.].

^^O badji, keg; wi(); badji-'^, naam van een'

^ niet eetbaren zoutwater-visch, die van

zijn' kegachtigen vorm zijn' naam heeft.

Cy'
,0 I. badjang', soort van boozen geest,

die de gedaante van eene m oen sang

heeft, als eene kat mauwt en inz. de zwan-

gere vrouwen verontrust; gc^lang b., arm-

/ ringen voor kleine kinderen, gewoonlijk van

zijden garen, ter bezwering van dien geest.—
* rangga b., volgens jav. verhalen naam

van 't hoofd der spooken, geesten, enz.

en onder D oer g a staande (T.).

II. zwaluwslaar t , bij timmerlieden en

schrijnwerkers; stellen.

^t III. dwerg; dwergachlig. — [C.]; jav.

(T.); badjaiig-badjang:— batav., V' een klein

doornachtig onkruid. De doornen hechten

zich aan de kleeren, die er door aangeraakt

worden. — [H.] ;
2^ vezels van eenen gras-

boom. — [B.].

-X- <^ ^s^U badjiii<^, batav. (uit 't jav., ï.),^v
eekhoorn. — [B.].

i _ ()f*>^ U L ba^ak, ploeg; *ket ploegen;

luembadjak, ploegen; mata b..
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ploegschaar; ploegijzer; lïjang b., ploegijzer-

heen; soeiigkal b., slrijkbord aan een'

ploeg; — verdere onderdeelen zijn: gandar

b., kökot b., rantai b., bantal b., ke-

mcdi b. — z. tadjak.

* II. zeeroover. — [L. bevv.]; lees: badjag

als in "t jav. (Ï.).

III., singap., effen trappen, bv. den grond.

Liisiir^o badjik, alleen in kebadjïkan.

Cl5o5^V> z. badjak II.
«

•^
/ Kii^o badjoel, jong ran een kaaiman.—

[R.]; jav., een aligator. — [G.].

..>.^s^V> badjan (zelden), beter badjana—
skr. bhadjana — , val.

4^Sfc^V> badjau, naam van een' maleischen

volkstam op het noordelijk gedeelte der

oostkust van Borneo en de westkust van

Celebes en de daartusschen gelegen eilanden,

die zich met de voortbrengselen der zee

geneert en ook wel kleinen zeeroof drijft

(vgL bat. badjo, T.); bin tang b., of ook

alleen baJjau, de sterren der Badjau, d. i.

de kaapsche wolken. Wanneer zij duidelijk

zichtl)aar zijn, beschouwt men dit als een

teeken, dat er geen storm ophanden is.

Op zoodanigen lijd verliet, onder de regeering

van den sultan Mahmoed Sjah I (1497-18; 15),

een gedeelte der bevolking van het eiland

Galang, in de nabijheid van lliouw, hare

woonstede en begaf zich naar de kusten

c^

van noordwestelijk Celebes en noordoostelijk

Borneo en de daartusschen en benoorden

daarvan gelegen eilanden, waar zij thans,

onder den naam van Badjau, leven. Die

naam is hen door de Boegineezen gegeven

en zou zooveel als hf, beteekenen (vlg.

mak. ba j o, T.).

\> batja— skr. wa tj a — , mematja, lezen;

opzeggen ; m^m b a tj a perm a i n a n , voor

uilspanning lezen.

^-—-O batji, soort van dissel. — \L.].

(l'
z.

^v-

^^\.> batjar, van de tong of den mond

rad; snaterend; hel radde enz., als

hoed.; hel rad enz. zijn; radheid.

^ ^^ ^"^ VN batjaiijr, batav., zekere mangga-

soort, paa/v/e«-mangga — mangi-

fera foetida. — [B.]; vgi. ambatjang,

matjang en m^mbatjang (T.).

^ ^ _ Q^ VN batjak , van planten verdron-

ken, zooals door te veel regen. -

—

[R.]; kebatjakkan, batav., =: telatjappan,

te sterk begoten of bevcalerd, bv. van tuin-

gewassen. — [H.].

-^ ( _ ó^Vw U batjok, batav. (uit 't jav., T.),

hakken ; houwen ; kappen .— [B .]

,

K^bh-o batjoel, alles verdragend; sulachlig;

blood; ivie alles verdragend enz. is; sul;

bloodaard; hel alles verdragend enz. zijn.
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:v.> batjin, naar visch stinkend; het naar

viscli stinkend zijn; vischstank (vgl.

jav., T.).

/Vjifc.U, ar., pliir. J^, gierig; vrekkig; in-

halig; een gierige enz,; in 't mal. ook

nog: het gierige enz., als hoed.; het gierig enz.

zijn; gierigheid: vrekkigheid; inhaligheid.

o y

;3b (pers., wind) alJeen in jU ÏU, boven
c ^ o

den wind, en ^Ij^j, beneden den wind.

't^b bacU, betooverende ol verderfelijke in-

vloed, die van iets uitgaat, bv. van een*

tijger dien men ziet, van een' giltboom

waaronder men doorgaat, van het speeksel

van een dollen hond; van eene handeling

die men verricht heeft; het aanstekende

principium eener ziektestof (vgl sund.

k abadi. T.); inenibadi, een betoovcrenden of

verderfelijken invloed uitoefenen.

iyo ^^ S^*^^ ' ^^'^ ^^ woestijn bewonend; no-
*

^ tnadisch; ivaestijnbewoner; nomade.

c

^)^\^ of ^jG, pers., amandel.

ys

y'

O^^ ar., (smst. 'van l-j en

met hoffelijkheid. — z. echter V>0^^

(T.).

^K^DCy^ badoet, jav., potsenmaker; hof-

nar. — [K.]; hansworst. — [C.];

naast baiijol, batav., de komiek in de iul.

schouwspelen. — [B.].

j c>o I. badar, naam van een' eetbaren

zoutwtkter-visch.

IL vei;b. van .jo of .Jo.

^III. van eene handeling, die men op

het oog heeft geen gevolg nemend; niet

doorgaand. — [R.].

C<J^O badang, soort van ronde wan. — z.

^ njïroe.

a^^b I. badoeng- of bali b., rijk op den

^-^ zuidelijken hoek van het eiland Bali.

jf II. (jav. badong, 1.) , borstplaat; ring-

kraag. — [L.]; buikband; buikgordel. —
Anderen hebben verkeerdelijk: borstplaat;

ringkraag; ringplaat. — [B.]; naam eener

soort van massieven ringkraag of hals-

kraag. — [C.].

C^(3o badak, neusiioom; tjöêla b., het

hoorn van den neushoorn; lïdah b.

{neushoorntong) , naam der cactusachlige ge-

wassen, inz. van den cochenille-cactus; —
*b. g a dj ah, neushoorn, met één hoorn; b.

kerbau, neushoorn, met twee hoorns. —
[L.].

^ L *^lSU badok, batav., eten; eeue groHe

uitdrukking, van iemand waarop

men boos is. — [H.]; jav. badog, van

verslindende boe t a's ol andere monsters.—
[S.]; in 't bal. heeft badog dezelfde betee-

kenis als te Batavia (T.).
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Ldj c> o badik, soort van kleinen dolk mei

ééne snede.

;3o I. badani, roode plekken op het

lichaam; lepra (melaatschheid) in het

eerste stadium. — z. kosta/

II. z. ^')jb.

/•jc3w badan, uitspr. van ^JÓ^^.

/ C (3 w badai, hevige storm; typhon,

•)(- / Cc3w bade, gissen; raden. — [1\.]; ver-

onderstellen; vermoeden; toekomst.—
[C.]; jav. (T.).

iV> I. bara, gloeiende kool; gloeiende asch;

perbaruan
, gereedschap, waarin men

gloeiende kolen doet: stoof, komfoor,

II. z. bahara.

*III., bara-^, goedhartig. — [1\.]; U is

al wel, dat. ... — [B.],

i O I. baroe, naam van een' hoorn— hibisms

tiliaccus— van het hout waarvan houtskool

voor huskruid, en van den hast waarvan

touw gemaakt wordt; soorten: h. laoet, niet

ver van het strand; van het hout maakt men

geweerladen;— ^^b. tjïna, bijvoet (plant)—
artemisia — .— [R.]; — ^^h. landak, abel-

moschus mutabilis; h. g oen o eng, paritium

simile. — [C.]. — heenga h., naam van een'

eetbaren zoutwater-visch ; daoen h., naam

van een eetbaren zoutwater-visch; baroe-^,

naam van een' eetbaren zoutwater-visch.

II. z. baharoe.

iV), bari-S, naam eener soort van kleine,

geelachtig witte vliegen, die zich in me-

nigte op vruchten of gistende stoffen zet.

L ** J \o barat, tföó'/e/i; westenwind; bui, 'mz.

zware, uit het westen; zwaar weder

in 't algemeen ; h. t^ppat, hel rechte wes-

ten; h. laoet, noordwesten; h. h. laoet,

westnoordwesten; b. daja, zuidwesten; b.

b. daja, westzuidwesten; b, dik a nan dja-

roem pandjang, west ten zuiden; b. di-

kanan djaroem ijfdiWiidik, west half zuid;

\). dikïri djaroem pandjang, west ten

noorden; 1). dikïri djaroem pandak, west

half noord; sokong b., schoor, ter verster-

king van het dak tegen zware winden. —
barat-3, naam van een* eetbaren zout-

water-visch, die echter eerst gevild moet

worden.

L TJ i o baroet, windsel; zwachtel [voorn.

voor den huik]; bij kleine kindeien

komt de ha roe t hoven de la m pin; b.

gantoeng, borstlap, die om den hals en het

middel vastgebonden wordt, de -ólo van

Batavia; membaroet, omwinden; omzivach-

telen.

y

\ \0:» c»i'-j uitkomend en buiten verschijnend;

y vooruitstekend; in de gramm., van het

pronomen in het verbum door den uitgang

aangeduid, bv. c>J^, gij hebt geschreven ,

waar het pron. gij door den uitgang ci^
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is aangeduid of uitkomt; uitkomende enz,;

pronomen in het verbum, door den tiitgany

aangeduid,

C J^ y^ baroes, Baros, beroemd door hare

kamfer; k a poer b.^ kamfer van B.

/ js^ \o I- baris, rij; reeks; krijgsvolk; troe-

pen; klankleeken; b. dij atas, het

boven-klankteeken, d. i. de ^X3 , het klank-

teeken voor a, a en e; b. dihadapan of

b. didapan, het voor-klankteeken, AA. de

^ujf, het klankteeken voor de oe en o; b.

dibavyrah, het beneden-klankteeken, AA. de

j*^, het klankteeken voor i en e; b. mati,

het dood-teeken (niet doode teeken), d. i.

de éys. of ^^y teeken boven een' me-

deklinker, aanduidende dat hij geen klinker

heeft, dus eene syllabe sluit, of, zoo als

de Mal. zich uitdrukt, gedood wordt (di-

böênoh); membaris, van krijgsvolk exercee-

ren; drillen; pembaris, voie doet exerceeren;

exerceermeester; drilmeester.

* n., baris-S, kleine vliegjes, die men op

vruchten vindt. — [L.]. — z. bari-2.

/ jys>\o barès, batav.' uit 't bal., rij met

geld, roijaal (T.).

C %.0 barang-, goed; ding; iets; wie óok;

^^ wat ook; eenig (quelque); vóór getallen:

zoo wat; partikel, gevende een' wensch te

kennen; b. sijapa, wie ook; k apa, wat

gok; dan b. s^bagainja, en al dergelijke;

barangkala, op welken tijd ook, d. i. wel-

licht; b. orang, iemand wie ook; iemand

zonder rang of stand; een gewoon, alle-

daagSCh , onverschillig persoon; iedereen; Jan

en alleman; b. tiga, zoo wat drie; b.

disampaiken söerat ïni kepada, moge

deze brief bezorgd worden aai\; sebarang', iets

gewoons; iets alledaagsch; iets onverschilligs ;

iels gemeens, — Kan gew. als adj. vertaald

woorden: gewoon; alledaagsch; onverschillig;

gemeen; baran^-S, gew. met een ontkennings-

woord, böêkan b., het is niets gemeens.

^ p. .O bareiig, batav., gezamenlijk; te ge-

lijker tijd. — [B.]; uit "'t jav. of

bal. (T.).

^ C. . O I. barong, naam eener soort van

krabben. — [L. bew.].

^ IL, en baröug^an , batav. , monsterpop,

waarmede men bij feestelijke gelegenheden

op straat loopt. — [B.]; uit 't jav. of

bal. (T.).

* III., baroiig-;^, hnt; tent; kraam; huisje

in de rijstvelden, van afgekapte takken ge-

maakt. — [L.]; beter baroeng-2 [vgl. bat.,

mak., en 't jav. waroeng]; wordt ook uit ne-

derigheid van zijn eigen huis gebezigd, zoo

men tegen een voornaam persoon spreekt (T.).

C. .o I., iiiembariiig, liggen enz,; berbarüii?,

bezig zijn met liggen; perbaringan
,

ligging (het liggen); nederligging ; pem-

barïng'an, ligplaats; leger.
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IL, men., schram; lidteeken (T.).

jOi^ \ O barangkali — snilr. van barang'

en kali — , op welken tijd ook, d. i.

wellicht, — vig*. onder barang (T.).

L!-5 \o, barik-3, aderen van eene andere

dan de grondkleur, zooals in som-

mige houtsoorten, op gemarmerd papier

en dergelijke; b. têior merbah, vlakken,

als op de eieren van de merbah (zekere

vogel), d. i. gemarmerd; berbarik-2, van

gekleurde aderen voorzien zijn; geaderd

zijn; kain b., gewaterde stof.

b baran, moerassig hoog bosch; met

bij afwisseling drooge en nalte plek-

ken; babi b., soort van wilde varkens,

die zich daar ophouden.

^ ^ ib baro (lees j.b, ï.), w. sum., eene

roode apensoort. — [N.]; verkeerde

uitspraak van j^ (T.).

IK tw, barau-3, naam van een' vogel, die

gaarne geluiden nabootst, weshalve

men hem leert praten; naam van een'

eetbaren zoetwater-visch.

ÏS i O barah, kwaadaardige ontstoken bloed-

ziveer; ontsteking; b. sïsip, bloedzweer,

die zich onder de ribben verbergt; b. tija-

rap, bloedzweer, die zich naar binnen

ontlast: b. bir, kleine venijnige barah

aan den rand van den anus (soort van

aambeien); b. batoe, harde bloedzweer.

die langen tijd noodig heeft om open te

breken; b. sïsik, bloedzweer, op de plaats

waarvan na de genezing huidafschilveringen

ontstaan; b. empang, bloedzw^eer op de

binnenzijde van de borst; b. lËlar, langwer-

pige bloedzweer in de liezen; — #k angin,

de gloed der winden, zooals die in de gloeien-

de woestijnen waaien. — [R. (Had. Hab.)];—
*b. batang, een langwerpig gezwel, als

een stok. — [L.] ;
— * b. böênji , een gezwel

in de zijde (schijnt de pleuris te zijn). —
[Div.].

2S ib baroeli, men.,= bawah; nan di ba-

ro eh, wat onder gelegen is, *t zuid-

waarts gelegene (T.).

tJ \o baroh, droge grond aan den voet van

een' berg, heuvel of eene pematang.

25 iV> bareh, schuld die men maakt, door

geld te leenen of op crediet te koopen.

Het staat gew. ter versterking na öètang.

^j^}o baral, naam van een eetbaar zout-

water-schelpdier , met vezelachtige

pooten.

/

/ C, yo» pers., een epitheton Gods, dat ook

/ wel eens aan koningen en vorsten

toegekend wordt.

o /

\o, pers., alleen in jU^sw., tooverij spelend,

d. i, toovenaar.



188 g^Xi

yo enjU, ar., plur. jj^, ^t^ ^^^ j^.)

.

havik; valk.

\ ) \o, pers., markt; eene mal. vcrb. is pasar

(zeer te betwijfelen, daar de pers. z.

niet s. maar dj. in 't mal. wordt, ï.).

/ jwgO 1- basi, opgeld, posiL of negat.; dus

ook disconlo; rabat; wat men hoven de

maat of berekening neemt, bv. van stollen,

voor het inkrimpen, op eene begrootiiig,

voor onvoorziene uitgaven.

II. gistend; goor; garstig; duf; tot bederf

overgaand; van eene vrouw uit hare schaam-

deelen stinkend; het gistende enz., als lioed.;

het gistend enz, zijn; 'gisting; goorheid;

garstigheid; dufheid,

*1II., batav. (jav.), een etensschaal (jav.

ook besi). — [T.]; schotel. — [B.].

^j;^/s.AA^O basit, verb. van kkwjjJ 1 4>ar .

^,,sAJO I- basir, verb. van^x^jcijx.

*II., w. suni., alhoorend, dus eig. alleen

eene eigenschap der Godheid. — [N.]; is

de uitspr. van ^v^ (T).

iuv^rfb I. basoeiig', soort van vat van bladeren,

in den vorm van een groot peperhuis,

ter berging van rauwe sago.

II. puntige uitspruitsels uit de wortels

van boomen, die in moerassen of aan lage

stranden groeien, zoo als bv. de p^r^ppat—

* men. de woi'tels van een zeker licht en zacht

hout, die voor steelen (van balijoeng's

bv.) en dobbers gebruikt worden (T.).

III. vier-en-twinligtal; berbasoeiig, in vier-

en-twintigtallen zijn,

, \a^\:> basal, ziekelijke gezwollenheid (zucht),

ten gevolge van ziekten; b. api, de

roos; b. angin, gezwollenheid zonder ont-

steking.

^.wwO plur. van iuu.G.

«XJLvüO (iiial. basinah), ar., plur. ^^'^^,,

groole grove zak,

A/vy O basaii, hard en krakend hij het kauwen

(niet melig, malsch of zacht), zooals bv.

eenekomkonnner, een rauwe aardappel; het

harde enz., als hoed.; het hard enz, zijn.

iXv^o basah, 7iat; vochtig; van de aalmoezen

van anderen levend, even als eene plant

door bevochtiging door den regen; nat van

bloed, d. i. gewond door zijne wederpartij

(vgl. onder y )

,'

T.) ; natheid; vochtigheid;—
nat! (namelijk van bloed) roept de eene

van twee schermenden, wanneer hij den

andere een' houw enz. heeft toegebracht of

had kunnen toebrengen; basahan, wat

bestemd is, om. nat gemaakt te worden; wat

men alle dagen gebruikt; vati personen wie

gedurig in de nabijheid van den vorst of

ander voornaam persoon is; wordt in de
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/
vernederende taal gezegd van iets, dat men

aan een' vorst enz. ten gebruike aanbiedt;

kaïn b., hadideedje,

<Xvuo^ Miembasoli, ivasschón; basöhaii, wai

gewasschen is of moet worden; peni-

basoli, wie wascht; wasscher; gereedschap en

vloeistof ter wassching; ajer p. nicëka, iva-

ter om het gezicht te wasschen; p. laiigan,

betaling voor een werk, waardoor de handen

geacht worden bezoedeld te zijn, bv. voor

hel ter dood brengen van iemand; p. mcê-

loet, iets om den mond te wasschen; iets

pour la bonne bouche; dessert; p. balai of

p. mëdja, proceskosten,

^/-.a*mO basai, ziekelijk bleek. — [C.].

V/wuw en iX^G, ar. (turk. liU pasja)^ plur.

CL^)jU.b en lil;U,U, titel, die in Turkije

aan hooge civiele en militaire ambtenaren

gegeven wordt; gouverneur ecner provincie;

pasje (pascha, pacha).

i '' JUjuU en cl;)^U»G plur. van UG.

dJ)^UjÓO z. CL^l^G.

/ /

iXjtAoo (mal. badli*ah), ar.> plur. a^)^,

lichte vleeschwond, waarbij wel bloed

te voorschijn komt, maar niet vloeit.

KJ^U batal — verb. van Jlib^ .

/ jJboi ar., plur. J.^, ijdel; teniet; vergeefsch;

^ ijdele enz.; jok; leugen; onrecht; in 't

mal. ook nog: het ijdel enz. zijn; ijdel-

heid.

/kI:70? ar., plur. J^)^, inwendig; verbor^

gen; inwendige enz.; wie het inwetidige

der dingen kent, doordringt, d. i. God;

nafakah jang b., de geheime behoeften

(eener vrouw), d. i. de bijslaap van den

^

man.

V>of^U , ar., plur. üUb en <jIj^ , begeerlijk;

de maat overschrijdend; onrechtvaardig;

afpersend; afperser; dwingeland; oproerma-
ui ^

ker; muiter. — z. -cU .

/

/ CSo (mal. ^c^'-^)j ar., tyrannisch; rebellisch;

tyran; rebel. — ^^'
f'^

•

rj^Üo baiigat, onverwijld; spoedig; het

onverwijld enz. zijn; menibangatken,

onverwijld enz. doen zijn [maken) ; bespoedi-

gen; verhaasten.— ^banget, batav.^ gestreng;

haastig; ruw. — [B.]; jav. (T.).

sio I. bangar, onzuiver van smaak of reuk,

zooals bv. water, dat in een onrein vat

is bewaard geweest; stinkend, zooals eene

vuile goot; het onzuivere enz., als hoed.; het

onzuiver enz. zijn; onzuiverheid van smaak

of reuk; stank, zooals eene vuile goot.

* II. tieren; razen; luidruchtig zijn. —
[L. bew.].

J'
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* Jib baiigor, kilav. (uit 'I sund., T.).

L/^V

ondeiigenfL — [B.].

baii^oes, Imtav. uit 1 sund., ^ma/

vooral van een varken (T.).

•H- iijb-u baiigaiuf , w. sum., naam van liet ge-

luid der schelletjes, die men den

paarden om den hals bindt. — [N.].

•^. Viio I. baïi*fal, batav., verstopt , opgestapt

in het lichaam, — [C.].

* II. (bal. koppig als bv. een rundbeest,

dat niet voort wil, T,) of keii<^al (bal.

ondeugend van kinderen, T.), batav., Oost-

Indisch doof. — [H.],

-^f VSio I- baiig:©!, naam van een slaapverwek-

kend kruid. — [L.] ; hardhoorend,—
[L hew.]; misschien 'l bal. bongol, doof{T.).

-X^/^jb-O batigan, w. sum., eieren van in-

secten, — [N.] — men. uitspr. van

b^r^ngugan (T.).

pit^V> I. bangofn, eich oplichten, hetzij

met het geheele lijf, of alleen met

het bovenlijf; opstaan; van wolken zich

aan den gezichteinder verheffen; opstaande

stelling; postuur; gestalte; beloop (van een

vaartuig) ; bouworde ; f^soen ; uitkomst ;

uilslag; inembang^eeii ^ zich oprichten enz,;

oprichten; mereind zetten; m^mbangoen

bahl^r^^ een vaartuig op stapel zetten;

üi, E^gri^ eene stad oprichten; lufmbiüglêfni,

voor iemand of iets (dir. obj.) opstaan, bv.

voor zijn paard, voor zijne verborgen

schatten, om er naar te zien; b&ngöênau,

opstand; stand; postuur; fatsoen; wat zich

boven iets anders verheft; gebouw; torentje

of stellage op iets anders, bv. op een bastion,

een huis, een' boom, om er de wacht in

te doen of te schieten ; ban^oen-S, torentje

of stellage op iets anders, bv. op een bastion,

een huis, een^ boom, om er de wacht in te

doen of te schieten (z. m^rtjoe en balai

madat).

*II. bloedgeld, bij wijze van schadeloos-

stelling, aan de bloedverwanten van een

vermoorde te betalen. — [M.].

4£iO bano^au, naam eener soort van reiger—
ciconia capellata— ; soorten: ^<^b. b^roe

en b. (êlar. — [R.].

/ Cl V^ banggai, verlaten, zoo als bv. een

huis, een dorp, een begonnen werk,

waarom men niets meer geeft; van eene

vrouw geen belang inboezemend; zitten

gebleven; niet gewild [een vaatje zuur bier];

verlatene enz,; het verlaten enz, zijn. —
z. b(?ngkalai.

L. ^ o I. bapa (in godsdienstige geschriften,
«

bik. en pcëzie, en ook in de beleefde

taal en een* gekuischten stijl) = UU; —
^w. sièïü.j, Uevdijagsnaanii, dien men aan de

kinderen geelt, en soms ook aan minderen,
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die men gaarne mag lijden, even als wij

wel legen de kinderen vadertje en moe-

dertje zeggen. — [N.].

S'

Vio bapa, minder gehr. hapak [minder

geknisclit dan bapa],l)lj verk. U* en

pak, in de iroeteltaal enalsaanspreekwoord

lol Lapang gewijzigd, vader: aanspreek-

woord jegens oude mannen; troelelnaam

voor kleine jongetjes. — De Mal. bezigt in

de wandeling, tot eene niet te bepalen grens,

verder in de vorstelijke familiën dan bij den

geringen man, bapa van iedereen, die een'

graad minder, dan deze of diens eebtgenoot,

van een"" gemeenscbappelijken oorsprong

verwijderd is. — Zeer gebrnikelijk is bet

ook, een' man, inz. van de mindere klasse

of in de gemeenzame taal, aan te spreken

of aan te dniden door bapa, in genitief-ver-

houding met bet nom. pr. van zijn oudste

kind of van een van zijne kinderen, dat

zicb van de anderen door bet een of ander

onderscheidt.— z. U' en ajab; b. belalang,

vader van Belalang; b. saudara, vaders

of moeders broeder: oom; b. toêba, tOëwa

of, gemeenzaam, cêwa, vaders of moeders

oudere of oudste broeder; b. möêda of, ge-

meenzaam, (lëda, vaders of moeders joligere

of jongste broeder; b. boengsoe of, ge-

meenzaam, btësoe en S(B, vaders of moeders

jongste broeder, b. k^tjil of, gemeenzaam.

tjik, ^^ en ^^^, het voorgaande; b. t^ng-

iigah of, gemeenzaam, ngah, vaders of

moeders middelste broeder van drie broeders

of drie broeders en zusters: b. alang, het

voorgaande; b. toenggal of, gemeenzaam,

cenggal, vaders of moeders eenige broeder;

b. m^ntcëwa = mentcëwa laki-^; b.

salah m QU dj adi, vader, doch verkeerd ge-

boren, d. i. oom van vaders kant; b. tïri,

stiefvader; ma bapfi, moeder en vader;

ouders; — *ójJb bapanda, p^l., vader,

jegens minderen, die men eeren wil.

«.3 o I- bapaiig z. bij U'b.

*II. l)orslplaai, die een bode of oppasser

van de eene of andere autoriteit draagt;

plaatje: medaille, — [R.]; jav. (T.).

z. Ub.

/ —3 o I- bapai (taal der r a 'ij ah), vader, —
z. Ü'-b .

* II. vergankelijk, — [L.].

(^3 w of iU, ar., plur. ^'b, overblijvend;

^ overschietend; voortdurend; eeuwig;

overblijfsel; overschot; rest; albakï, de

overblijvende enz., inz. de eeuwige bij uit-

nemendheid d. i. God; jUJc^jst, dienaar van

den eeuwige, — Mal. verb. zijn: baki en

bakï.

i O bakir, ar., rijk aan goederen en kennis;

een rijke enz.
j>
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Aio, ar., van den grond zich met planten

bedekkend; groen wordend; van het

voeder bladeren of twijgen schietend; van

een' jongeling het eerste dons op de wangen

Icrijgend; grond, die zich mei planten hedekt

enz.; voeder, dat hladeren of twijgen schiet;

jongeling, wiens wangen zich met het eerste

dons hedekken; groenteverkooper ; ooftverkoo-

per; naam van een ruw, dom en kwaadspre-

kend man, die tot een spreekwoord geworden

is, en van daar in "t mal. nog: wie niet wel

met zijne naasten leeft; twistzoeker.

JV> I. z. jb.
/

II. en ^b z. jb.

/ /

tJU3o (mal. bakijah), ar. — fem. van jG

(z. a.); —voorts soms als nom. v.

van ^^, het overblijven; het overschieten;

het voortduren; voortduritig ; duur.

y y

^H^*o plur. van jb.

C^ V> I. baka, van menschen en dieren

oorsprong-, afkomst; stam] geslacht; slag;

ras; erfelijke aard; p^njakit b., erfelijke

ziekte; m^nimboelk^n b., door zijne han-

delingen zijne afkomst laten zien (verraden);

tijada m^mbóewang b., zijne afkomst

niet verloochenen, — i n do e k b., naam aan

de Bataks op de west-kust van Sumatra

gegeven, vooral in tegenwoordigheid van

Mohamedanen, die van bataksche afkomst

zijn (T.).

* II. klierziekte — scrofula — .— [C.].

Li5 o I. baki — verb. ned. — bakje; pre-

senteerblad.

* II., batav., het ophouden der menstriia bij

vrouwen van gevorderden leeftijd, — [B.]
;

uit 't bal. (T.).

III. z. J\j,

^^O o bakau en ^bo bekau, w. sum.,=

j^.^ hampir. — [N.]; moet wezen

jli^, bakaó; dus onder ^li', kaó (T.).

i^j^^yó O I. bakat, de onstuimige golven,

ontstaande door de stuiting van een,

door eenige kracht bewogen water tegen

een ander, zooals bv. bij de ontmoeting

van eb en vloed, tegen een^ hevigen wind,

of tegen een vast lichaam, bv. eene klip,

vaartuig of dergelijke; haroes* pon b.

kepada perahoe kita, en de stroom

klotste onstuimig tegen ons vaartuig,

JI. voorkomen of gesteldheid , eene gebeur-

tenis voorspellend; voorteeken; voorbode; b.

angin, voorkomen der wolken, dat wind

voorspelt; b. djanggoet, het zachte dons

in het aangezicht van jongelingen, dat den

toekomstigen baard voorspelt; b. k^toeriibo-

ban, de voorboden der hinderpokken,

* III. volgestopt; geheel vol, — [C.].

^ O I. bakar, het branden; het verbranden-,



»yb 195 jru

£

het blaken: het roosten: het bakken zonder

vel, l)v. brood; iiiemliakar, branden enz,:

baloe h.Jmksleen: membakar hati, Aar/-

zeer veroorzaken: kebakaran, brandschade

geleden hebbetide zijn.

II. verb. van yo ^K

^ ^ \j baker en beker, melk, door koken

gestremd. — [(!].

i-5 O bakoeii»*, naam eener soort van wa-

terlelie — crinmn asiaticum — die in

menigte langs den zoom van rivieren en

meeren groeit en deze laatste soms gebeel

opvult; soorten: b. emas; b. perak; b.

soewasa; b. pantai, groeiende aan lage

zeestranden; daoen ])., soort van rietgras.

L., Sj5 o bakoep, verheven bolrond, zooalsbv.

een ellipsoïdiscb segment, loodrecht

op de groote as, ot" de helft van den dop

eener kokosnoot, overdw^ars doorgesneden;

van het aangezicht en het bovenste van

handen en voeten sterk ziekelijk opgezet:

het verheven bolronde enz., als hoed.; het

verheven bolrond enz. zijn.— z. semboeb

en tj^niboeng.

i _cl5 o bakak, alleen in kaïn b., soort

van rood of blauw geruite stof voor

kleedjes (kaïn), zak- en, hoofddoeken.

L/ x ^ V> bakik, naam eener soort van sireh,

waarvan de vruchten gekauwd wor-

den.

MAL.-NEDEBL. WOORDENBOEK, DEEL I.

JO O I. bakal, ivat iets moet worden; de

ruwe stof tot iets: ruwe vorm tot

iets: menibakal, den ruwen vorm van iets

nemen (z. bekkal); b. r (èmdih, bouwstof-

fen voor een huis: b. radja, wie vorst moet

worden: de aangewezen of vermoedelijke

troonopvolger: b. manoesïja, menschelijke

embryo: — * b. kawïn, iemand die nog

niet getrouwd is, maar wil trouwen en

ook reeds verloofd is. — [L. bew.]; ba-

kalken — smtr. van bakal en akan —
waarmede iets gedaan moet worden: wat

bestemd is voor iets: wat goed is voor iets:

b. dibcëwang, bestemd, om gebannen of

verstooten te worden.

*II., w. sum., z. bangkar. — [N.].

V5 o bakoel, mand: korf: b. gïla, gekke

mand, d. i. eene mand met deksel,

op éene bijzonder moeielijke wijze (waarvan

denaam) van pandan-bladen (z. pandan)

gevlochten, dienende, vóór de invoering van

kisten, kotfers en andere bergmiddelen, in

stede daarvan, inz. ter berging van kost-

baarheden , kleederen en andere dingen van

waarde; tembakoel, voor terbakoel, iets,

dat gedwongen is (wiens natuur het is), de

hoedanigheid eener mand te vertoonen: naam

van een' eetbaren zoutwater-visch , meteen'

dikken, stompen kop, dien men bij eene

mand vergeleken heeft.

13



,fH 194 J^

^ >3 W bakam, eene soort van robijn. —
^ *[L.].

(t3 O bakau, naam van een* boom, die aan

de stranden en de mondingen van

rivieren groeit en zeer goed brandhout

levert; b. soewasa, soori met rood hout;

(êlar b., naam eener slang, die zich op de

hoornen van dien naam ophoudt. Zij ziet

over dag niet en gaat, even als de uilen,

*s nachts op voedsel uit.

^ ijS o bagoe, naam van een' boom —
gnetiim g^iemon (Lin.) — uit welks

bast garen of touv^vverk gemaakt wordt.—
[R.;C.].

^ ^2;yO o bagat, naam eener palmsoort. —
[C.]; misschien 't bat. bagot, de

sagnweer-palm, — [T.]

^ > \j I. bagoer, ,van menschen en dieren

van builengewone lengte en evenredige

dikte; het van buitengewone lengte enz,

zijn. — z. djagoer.

*IL, w. sum., eene boomsoort, *die goed

timmerhout oplevert. — [N.].

/ w^ o ba8:as, van levende wezens grof

van leden; sterk gespierd; robuust;

stevig; vierkant; van een werk grof van

proporliën; van den wind stevig en gestadig;

het sterk enz, zijn; grofheid van leden;

gespierdheid; robuustheid; stevigheid.

/ k^S o bagoes, mooi; schoon; fraai: mooi-

heid; schoonheid; fraaiheid. — *ba-

g€êsaii, batav., de mazelen. —- [B.].

•^
. \ó o bagal, de bloemslengel van de

kokosnoot. — [R.].

/po bagan, ruwe schets; ontwerp] platte

grond; de omtrekken [inz. van gebou-

wen of tijdelijke rust- of verl)iijfplaatsen,

zooals bv. een bivouak]; de sporen van ge-

sloopte gebouwen of tijdelijke rust- of ver-

blijfplaatsen; tijdelijke rust- of verblijfplaats:

halte; pleisterplaats: bivouak; iiiembagaii
,

ruw schetsen; omtrekken van iets afbakenen:

ontwerpen; berbagan, zich op eene tijdelijke

rust- of verblijfplaats enz. bevindende zijn;

zich daar ophoudende zijn ; een bivouak op-

slaan; baganaii, wat ruw geschetst enz, is;

ruwe schets; ontwerp; afbakening; pemba-

gaii, wie ruw schetst enz,; ontwerper;

pemb^gaiiaii, het ruw schetsen; ontwerping;

afbakening,

^ O I. bagai (uit'tTamil, T.), onderdeel;

soort; aard; klasse; wijze; sebagai

p (lel a, wijders; voorts; zoo ook; bagai -2

permainan, soorten van verlustigingen;

berbagai, soorten hebbende zijn; b. döêwa,

twee soorten hebbende zijn; membagaiken
,

doen met iets al wat men verkiest; al naar

welgevallen behandelen; pelbagai (met huid

en haar uit 't Tamil, T.), voor perbagai

(j
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(dat echter niet voorkomt, T.), verscheiden-

heid: allerlei soorten; sebagai, even als;

zooals hel behoort; ter dege; duchtig; jaiig

sebagaiiija ïtoe,. dergelijke; dan barang

s e b a g a i nj a 5 eu dergelijke ; en zoo voorts ;

m^milkoel sebagai póêkoel, ter dege

afrossen,

II. gelijk als; als of {— z. I.); b. mana,

bij smtr. bagaimana, hoeda7ng; op welke

wijze: b. ïni, bij smtr, b^gïni, op deze

wijze: b. ïtoe, bij smlr. b^gïtoe, op die

tt;iy0e;bag*aiken— smtr. van bagai akan—
als of: b. b en da k gïla, als of hij krank-

zinnig wilde worden,

j\j I. bala — sla\ bala en wala— , krijgs-

macht; leger; volk; b. tentera of bala-

tentara, pleon. smtr., leger,

II. verb. van h ,

*III. (port. bailar, T.),balav., 6/aw5en.—
[B.].

jO baloe, weduwnaar of weduwe door den

dood van den anderen echtgenoot (z. dj an-

da); menib&löèï, van den eenen echtgenoot:

den andere als weduwenaar behandelen, d. i.

van hem zeggen, dat hij weldra baloe

van den eerste (van hem verlost) zal zijn, —
eene uitdrukking van gramschap.

j\j I. bali, naam van een eiland beoosten

Java.

*II. meerkat; aap. — [R.]; denkelijk de

naam van Soegriwa's broeder (T.).

* III. maat, waarmede de granen gemeten

worden. Te Palembang houdt de rijst-

bali 60 kiiti en zijn 80 een köjan. —
[R.].

•^c pers., boven, — Alleen in jGïIj .

^2^^0 I-> niembaloet, met iets omgeven y

bv. met een' lap, een windsel, stroo,

papier enz.; omwikkelen; inwikkelen; eene

wond verbinden; m^mbaloet dïrinja,

zich met iets omgeven enz,; van eene

rups zich inspinnen, zich tot eene pop

maken; balOêtan, wat mei iets omgeven

enz, is; pembaloet, wie met iets omgeeft

enz,; wal lol omgeven gebruikt wordt:

windsel.

II. van de oogen gezwollen van het schreien;

het gezwollene enz,, als hoed.; het gezwollen

enz. zijn; gezwollenheid van hel schreien;

kebalöêtan, van de oogen gezwollenheid

van het schreien.

O^-

J O balar, albino-wit (van menschen en

dieren); albino; het albino-witte^ als

hoed.; witte vlakken, voorn, aan handen

en voelen (huidziekte); kebalaraii, albino-

witheid.

J \j I. baloer, in de zon gedroogd vleesch;

ongelooide huid van een dier.

13*
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^ IL opzwelling van een slag. — [C] ;

tuchiiging; straf, — [M.].

*III. = liabloer, batav., kristal. —
[B.].

/KwJ \o, membalas, vergelden; vergoeden:

heloonen; beantwoorden; membalas

dendam, zich wreken; membiilasi, iemand

vergelden enz.; berbalas-g, ook: elkander

vergeldende enz. zijn; bdlasan, vergelding:

vergoeding; helooning ; beantwoording —

;

waarmede vergolden enz. is of wordt: vergel-

ding: vergoeding; belooning: Umi: antwoord;

pembalas, vergelder: vergoeder; belooner—;

waarmede vergolden enz. is of wordt:

vergelding enz.

y K» oao

l^J^\j>

(>>^5^sJÜ

, Z, ^)yC.

Lj, Z. ^ji^C.

y

4«jV>, ar., tot een gewenscht aoel gekomen:

huwbaar; mondig: volwassen: tot een

gewenscht doel gekomene enz.; in 't mal.

ook nog het huwbaar enz. zijn: huwbaarheid;

geslachtsrijpheid; mondigheid; van een* bond

(reu) zegt men, dat bij balir is, wanneer

bij, bij bet wateren, voor bet eerst een

been oplicbt; kebdlïran, huwbaarheid; mon-

digheid.

iJo I. balang:, soort van sampan met

één mast.

II. flesch, groot of klein; kruik.

* III., jav. , werpen : gooien ; smijten
,

wegslingeren. — [C.].

^IV., batav., nit 't bal., jav. walang,

sprinkhaan: h. s a ng i t (jav. w a 1 a ng s a ng i t) ,

zeker stinkend gevleugeld insect, dat op

de padi aast. — [ï.],

K- iJo baleiig, met den voet voortschoppen:

het voetbal-spel. — [(].].

ijb I. baloeno^ kam van een haan; h.

ajam, hanekam; ook de bloem van dien

naam; b. seraga (z. CS)j), een volle

kroonachtige hanekam ; b. k (ë 1 i t , stuk

boomscbors, dat men soms in bet bout

vindt, terwijl de boom van buiten gaaf is,

en dat wel iets van een' banekam beeft.

Men bescbouwt de baloeng köêlit in bet

een of ander gereedscbap als een ongelukkig

teeken, en van daar ook een' boom met

die abnormaliteit als een* ongelukkigen

boom.

^ II., jav., been; knook. — [L.j,

iJb I. baling, het voortdurend vertikaal in

de rondte draaien, zooals bv. de wieken

van een' windmolen
; het voortdurend buitelen;

memballn^, voortdurend vertikaal in de

rondte draaien enz. — ^baliiig--^, weerhaan;

windwijzer. — [L. bew.].

*II. ongelukkig in het spel — [L.].
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^III. werpen; gooien; voortslingeren. —
[C.]; z. balang 111.

L
,_. JlJ o I. balak, naaiii van een' boom, die

tot niets gebruikt wordt.

11. of balok — verb. ned. — balk,

(, ÜJb I. balok z. balak II.

o >

11. — verb. van lLA? — naam eener

soort van mal. bandelsvaarUiigen, zonder

da n da n en met een' groolen buik, om

veel te kunnen laden, thans nagenoeg niet

meer in gebruik; — bij onze oude schrijvers

b al oor (ï.).

L^>j\^ balik, keerzijde; rugzijde; hel legen-

overgeslelde; hel omgekeerde ; tegendeel;

membalik, zich omkeeren; terugkeeren; om-

keeren; omwenden; omdraaien; verdraaien;

balik a dap, naam van een boompje, welks

bladeren van boven en van onderen hetzelfde

voorkomen hebben en welks wortels in de

geneeskunde gebruikt worden; b. angin,

naam van een' boom, welks bladeren in de

geneeskunde gebruikt worden; b. soem-

poeh, naam van een' heester, welks bladeren

in de geneeskunde gebruikt worden; b.

dari pada berdjalan, van de wandeling

terugkeeren; d i bal ik hendak nja, /i^rmo^^

omgekeerd worden; dibalik gcënoeng, aan

gene zijde van den berg; dibalik pintoe,

achter de deur ; d ^ ng ng a n b a I i k nj a of

pada baliknja, in tegendeel; berbalik

mata, de oogen omdraaiende zijn, d. i.

oogluikende zijn; de oogen verdraaiende zijn;

pctar b., het zijne woorden verdraaien;

hel er om heen draaien; bölak-balik (z.

^^ j
, nu eens zoo en dan weder anders

spreken; zijne woorden verdraaien; kebalik,

omgekeerd enz. geworden zijn,

^Ci50l> balegs batav., = ^U — [B.].

cJiAJ v^ en ^xJÜb — smst. van l^ en ^) —

,

bij God (bij het doen van een' eed

of eene plechtige verzekering).

vJV> I. balam, naam eener soort van wilde

^ duif. — *b. tambaga, eene kleine roode

duif, die zeer moedig in het vechten is.—
[N.].

11. naam van een' struik , van de takken

waarvan vogelhutten gemaakt worden.

lil. onduidelijk en flauw zichtbaar, uit-

hoofde van den verren afstand, gebrek aan

licht ('s ochtends en 's avonds) of de heiig-

heid van de lucht; het onduidelijk enz, zijn;

onduidelijk beeld van iets, bv. van een eiland.

^ wJo baloem, w. sum., oprollen; opvouwen;

^ tets dal opgerold is; ko dikambang

saleibar al^ni, dibaloem sabaloem

koekoe, indien men hem (den kain) uit-

spreidde, zoude hij het geheele land bedekken,

opgerold is hij een rolletje (zoo groot) als een

nagel (\din den vinger).— [N.]; gewoonlijk ba-

loen; verder leze men koq in plaats van k o,
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lèhèr in plaats van leibar, alam in plaats

van al^m; vgl lamp. baloen, lijkkleed

of kleed in *t algemeen, als men in toorn

spreekt (T.).

•H^^^Jo balaii, batav. — badannja b. —
hij heeft striemen op zijn lichaam,

ontstaan bv. door klappen met een rotan. —
[H.]; uit 't bal. (T.).

/•ü o I- baloeil, tot zich zelven gekomen

uit den toestand van bezetenheid of

inspiratie; het tot zich zelven gekomen zijn

enz,

*I1., b. bïdai, naar binnen slaan, gelijk

bv. de kinderpokken. — [L.]; b. sembah,

zekere visch, spookjes genaamd — man-

tes. — [R.].

*IIL slaan; ranselen; rossen, — [C.].

^*1V. z. bij baloem.

- aJU balau, naam van een' boom, met fraai

geel hout; soorten: b. b(inga;b. batoe;

b. t^lor.

/ 'C aJ V> balöèl en /^li (baloei) bij spelen,

waarbij hij wint, die het speeltuig

(ei, noot of dergelijke) van zijne tegenpartij

met het zijne op eene zekere wijze breekt:

gelijk op, door het breken aan weerskanten;

het gelijk op zijn.

cJUO? membalah , redetwisten; iets in te

«

brengen hebben tegen iets, bv. tegen een

bevel.

^jJu baloeh (spr. baloei), w. sum., =
balüéi. — [N.]; de spelling is een

merkwaardigheid (T.).

<JU o baloh , hol lichaam (ketel) van alle

tromachtige instrumenten.

f Ji\j l', membaiat, met onverschilligheid

behandelen; zijn gang laten gaan; aan

zich zelven overlaten,

II. balai, open gebouw, waar de vorst

in 't openbaar verschijnt, bestaande uit

twee estraden: de serï b., de middelste en

verhevenste, voor den vorst en de vorstelijke

hoofden en verwanten, en de p^sëban,

de lagere, die dé eerste als een breede

gang omgeeft en den mindere hoofden

(links) en den geestelijken (rechts) tot

zitplaats dient; b. kembang, kleine b.

tusschen de ingangspoort en het paleis,

hetzij recht in 't front, of op zijde; b.

madat, bedekte loods boven het water,

door eene brug met den wal verbonden,

dienende tot wachttorentje of uitkijk, zoo

genaamd, omdat voor die wacht opium-

rookers genomen worden, die 's nachts

niet slapen. Daar worden ook de affuiten

van de batterij en ander gerei der vaartuigen

bewaard (— z. m^rtjoe en bangoen-2).—

b. m^rjam of b. p^nggantoeng m^rjam,

bedekte alleenstaande loods boven water,

waarin de batterij der vaartuigen opgehan-

gen wordt; b. k^tjil, vroeger kleine b.
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builen de astana, waar de t^mm^nggoeng

zaken onderzocht of de bijeengeroepen be-

volking eerst in oogenschouw nam; b.

lintang, kleine b. vóór de woning van

den regeerenden vorst, staande loodrecht

op het front. Alleen de regeerende vorst

mag een b. lintang hebben; b. d^rma,

open gebouw, waar de armen gespijzigd

worden; b. gendang, b. voor de nöbat,

de officieele muziek; b. roeng, b., die met

de smalle zijde aan de voorgallerij van de

vorstelijke woning verbonden is; ïkan

b., naam van een' eetbaren zoutwater-

visch; pebalai, voor perbalai, estrade op

den linker vleugel van het hoofdgebouw

van vorsten, tegenover de pantas, dienende

tot zitplaats voor de vrouwen.

III. balê-3, batav., bank; breede rust'

bank, — [B.].

/ -.Jl> baloei, z. ^rJU.

Sr
* **

oo bami — oorspr. chin. — soort van

vermicel of macaroni, met vleesch,

garnalen en groenten.

/.iV>» pers., bezitter; heer; bewaker; A]dihnu

b., bewaker der wereld, een bijnaam

der pers. koningen.

L *^ jU V> , pers., wollen stoffen; mal. verb.

is banat.

^jysi o I., membanat, slaan; kloppen; beuken.

II. z. cuUL.

J o baiiir, wortel-uitwassen aan sommige

boomen, zooals de kanari, kompas,

keran dj i en anderen, die, gelijk dikke

planken, naar boven toe smaller wordende,

tot eene zekere hoogte tegen den stam op

staan; deel (gew. zijn er 12), waaruil eene

üêtas van een net (djaring) bestaat.

OU banoer, men. speUingen uitspraak van

benoewa, b. v., ^^, Jb = ^^j y^ (T).

i>o banang, groot in zijn soort. — Alleen

in de volgende samenstellingen: döêkoe

b., rfe groote dékoe (vrucht); póépoet b.,

de groote pwpoet (zoutwaler-visch); sïpoet

b., de groote slpoet (schelpdier).

ijV> baniiig, naam eener groote soort van

land-schildpad.

•X-^^OO banon, jav., gebakken steen; muur

daarvan. — [C.].

^ ) 4A>o banijCél, naam van een' vogel.—
[M.]; banjoel (C).

^ V> L baoe, minder goed baboe, reuk; geur;

lueht; m^ntjijoem baoenja, ruiken; de

lucht van iets opsnuiven; b^rbaoe, reuk

hebbende zijn; ruikende zijn; sebaoe,

iemand van denzelfden reuk, d. i. van het-

zelfde slag ; sebiöêwaii , aan elkander gewend,

*1I. bau, w. sum.,= mau, willen.— [N.].
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^"1o en bawak, membawa, brengen; weg-

brengen; bijbrengen; aanhalen^ bv. een

citaat; medevoeren; medenemen; bij zich

dragen; bij zich hebben; een gezang, eene

redevoering en dergelijke voordragen. —
Kan, als er een v. op volgt, door gaan ver-

taald worden; membawa mandi, tïdor,

makan, dj a 1 a n ,
gaan baden , s Iapen ,

eten, loopen; m. iijU (fatsoenlijk), de

stonden hebben; m. dirïnja, zich ergens

naar toe begeven; zich onder de bescherming

van iemand begeven; m. kepada maut,

van eene ziekte naar den dood voeren, d. i.

doodelijk zijn; m. kepada, ook: tot iets

overhalen; m. kereta, een' wagen mennen;

m. lari, met iets wegloopen; met zich weg-

voeren; schaken; bdwaaii, wat gebracht enz,

is of moet gorden— ; zooveel als iemand kan

aanbrengen; dracht of vracht, in dien zin;

pembawa, wie of wat brengt enz,; brenger;

wegbrenger; bijbrengcr; aanhaler; medevoer-

der; voordragende; pembawaan, brenging;

wegbrenging; bijbrenging; aanhaling; me-

devoering; voordracht; wat iemand kan

wegbrengen; vracht, in dien zin.

L j A o I. bawat, praal; staatsie [?]. — Alleen

in pajoeng b., groote staatsie-zon-

nescherm met onderscheidende teekens.

>^ II. overhellen; overhangen; naar beneden

hangen; tali bawalan, bras (mar.). —
[L. bew.; C.].

i#^0 baoer, van eene plank onregelmatig

gekromd, d. i. aan den eenen kant naar

l)innen, aan den anderen kant naar buiten,

zooals sommige planken opzettelijk gemaakt

worden, bv. voor den scheepsbouw; het

onregelmatig gekromd enz. zijn; tjam poe r

b., het ten zeerste met iels gemengd zijn;

membaoerkeii, onregelmatig ^ gekromd enz,

doen zijn (niaken); onregelmatig krommen. —

^ \ aO I- bawar, naam van een' visch. —
[L; C] ; men. uitspraak van J^U ? (T.).

^ II. de knoop ol' knop van 't hecht oi'

den greep eener kris, die dicht aan ^t

lemmet is. — [L.]; vgl.^^) II. (T.).

g: A O baoeng, naam van een' eetbaren zoet-

è water-visch; djanggoet b., de baard

van dien visch; roempoet dj. b., naam

eener plant, die als groente gegeten wordt.

C A o I. bawaiig, id; look [de plant of de

^ bol]; b. pöeteh (b. tjïna is geen rl.),

knoflook; b. mërah, de kleine roode ui

[sjalot); b. merah prëteh, de gewone

witte ui, de zoogenaamde timorsche ui;

b. besar, b. benggala of b. bombai,

groote roode of witte ui, gew. van Bombai

aangebracht; b. p^rai, losse luen, d.i. niet

aan trossen; b. berdjambak, uien aan

trossen; b. s^bongkol of hartlëbi, soort

van gevest eener kris van gedegen goud,

dat alleen de regeerende vorst mag dra-
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gen. — ^bawaiig s^koepaiig, eene andere

soort (van ui? T.). — [Div.].

*1I., djangkrik bawangan, batav., een

jonge krekel, die pas haren gekregen

heeft. — [H.].

C_5jO baoek, van de plaats onder de kin

of tusschen kin en keel: vol, hetzij

door een' dikken hals, door haren, of door

vederen; hel volle enz., als hoed.; het vol

enz. zijn; dubbele kin; baard onder de kin;

baard van eene kip of andere voijels; tjanj-

bang b.^ bakkebaarden, die onder de kin

samenkomen.

, J^O bawal, naam van een' platten, eetbaren

zoutvvater-visch — slromatens —; soor-

ten: b. poëteh; b. hïtam; b. kcëning;—
* b. tjermen; b. kedmas. — [C.].

^ /j^ O baoen, men., = baoe; haoen-baoe-

iiaii = baoe-baoewaii; sabaoeii =
$abaoe;niambaoeiii— mahidoe en dikwijls

hiermede te gelijk gebezigd. — [T.].

2$ * o bawah, het beneden-, benedenste; bene-

deneinde; ondereinde; dibawah, bene-

den; onder; omlaag; kehawah, naar beneden

enz; dari bawah, van beneden enz.

2SV-> 1. baboe— skr. baboe — sehouder; van
«

flesschen en dergelijke: ronding tussehen

hals en lichaam', kïlat b., soort van épau-

lette; tali b.^ bras (mar.); — * kilik b., ring

die aan den arm, dicht bij den schouder,

gedragen wordt. ~ [B.] ~ pembahcèwaa,

ra van vaartuigen met schuine zeilen (jav.

pambahon, lamp. pambawoen, T.).

II. z. baoe I.

^ 4>Vji6o, w. sum., z. ^^)^lj. — [N.].

/ >J4sX6o I-, iiieiiibahas, dingen, die of

welker deelen op elkander moeten

sluiten, maar het niet doen, aanzetten met

eene spaansche spil, bv. een vaartuig, waarvan

de planken niet goed sluiten, of eene plank,

die niet goed sluit.

II. en bahas — verb. van l^^^ts^^ .

iLièo bahang", heete lucht van een brandend

of gloeiend lichaam; gloed; memba-

hana, door gloed verzengen»

L JlAo I. bahak verb. van ^t^lliU.

* II. eene kampoeng met geweld tot

zich trekken. — [R.]; uit 't jav. (T.).

^III. , w. sum. , schateren; hartelijk

lachen, — [N.].

>i6o !•? membaham, kauwen met gesloten

^ 7m)nd, inz. drooge, zanderige spijzen,

zooals bv. sagoen-2, die anders uit den

mond zoude vliegen.

* IL, ba tav , de kies des verstands,— [B.]
;

jav. ba^m, kies (T.).

• wifto Im membahan, met twee handen
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beuken; een* boOiuslaiu kloven lol planken of

balken—; planken of balken kloven uil een

boomslam.

*II., w. sum,, spaanders; hoiilspaanders.—
[N.].

III., bahan-2, naam van een' eetbaren

zoelwaler-visch.

^ / il^O bahi, w. suni., werpen; gooien

(met een' steen, bal. enz.). — [N.].

/Co I.baja, beter bahaja— skr. bhaja —
gevaar; nood; ongeluk; mara baja of,

bij smtr., LS^,r< merbaja, pleon. smst.,

ongeluk.

II. slag (soort), inz. met betrekking tot

den leeftijd; slempel; sebaja, dezelfde slag

enz.; van denzelfden slag enz.; even als.

/Col- bSjoe — skr. wajoe — wind: de

God der winden; zekere bovennatuurlijke

kracht; b. nébak, soort van versnapering.

II. naam van een* boom, gelijkende op

de g^ronggatig.

III. vreemdeling.

IV. van spijzen of dranken eemgszins van

smaak veranderd, doch nog niel bedorven;

van bloed of andere lichamelijke sappen

chemisch veranderd; onrein; bedorven; hel

eenigszins van smaak veranderd enz. zijn

(jav. wajoe, T.); kebdjoëwan, eenigszins

tan smaak veranderd zijn; k. segala aJQr,

kwaadsappigheid.

-jt/^O bSJi, jav., klein kifid. — [C.].

^ i^vO o bajat, rijsl zaaien in eene kwee-

kerij, om ze laler over Ie planlen. -

[L. bew.; C.].

2ScX->0 baïdah — verb. van '^S^,\.

^O, mcmbajar, belalen iels mei iels;

voldoen; vervullen; membajar Oëtang

dengngan ringgit, zij7ie schuld mei

dollars belalcn; m. nïjah, eene voor de

vervulling van een wensch gedane belofIe

vervullen; m. kaul, zijn woord houden;

bHJaran, wal in belaling gegeven wordt, is

o/ moe^ tforrfew; pembajar, w/e bclaall enz.;

betaalmiddel; pembajaran, belaling; voldoe-

ning; vervulling.

yjy^ I. naam van een' boom van weinig nut,

met zeer groote bladeren. — * naam van

een* boom, waarvan vaartuigen gemaakt wor-

den — plerospermum blumeanum— .— [P.].

* IL, batav., platluis. — [B.].

/ sK^o bSjas, naam eener soort van nï-

boeng, grooter dan de gewone.

i)Vj I. bajang', schaduw; schim; schaduw-

C"
beeld; herh^i^Liig^ schaduw werpende zijn;

t^rbSjang didalam pikiran, als ondui-

delijk beeld in de 'gedachten liggend; ter-

b a j a ug 'a k a 1 nj a ^ zijne streken bleken ,

d. i. kwamen aan den dag; niembajangl,

beschaduwen; overschaduwen ; bajaii^-^ ,

schim; schaduwbeeld.

*II. naam van een visch. — [C.].
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^ 5i-J>V-> I- bajoeiig, soort van vóorsnijmes,

ook prang genoemd. — [M.]; soort

van kapmes, bijna gelijk aan de gölok. —
[L. I)ew.].

*IL huilen. — [C.].

•¥: iL->0 l^ajong*, w. simi., eene ziekte in de

padi, — [iN.].

L Jl^o I. bajak, onevenredifj dik (ook van

eene hoog zwangere vrouw, ^1* het

achterdeel van een schip); hel onevefiredig dik

zijn; onevenredige dikte: eene onevenredige

dikte aannemen; onevenredig dik worden; eene

onevenredige dikte vertoonen, d. i. zichtbaar

moeielijk loopen.

^11., w. suni., wild door elkander; ver-

spreid; verstrooid; zonder orde. — [N.].

•X- L_ hy^ bajoek, de baard. — [C.]; vgl.

*jjb (T.).

Li->N-io baïk, goed; wel; degelijk; deugd-

zaam; braaf; welvarend; hel goede

enz., als hoed.; het goed enz. zijn; goedheid;

degelijkheid; deugdzaamheid; braafheid; wel-

varendheid; h. köëda b. g a dj a , hetzij paard,

hetzij olifant; djïka ik boleh dengngan b.,

als fkt 71 iet goedschiks gaat; b. tè b., goed

of niet goed y d. i. wellicht; berbaïk, wel

met elkander zijn, inz. van een pas gehuwd

paar, waarvan de vrouw nog maagd was,

wanneer zij haren man den bijslaap toe-

gestaan heeft, dat gewoonlijk welstandshalve

eerst na eenige dagen geschiedt; m^eflibaïk-

ken, goed enz. doen zijn [maken); verbeteren;

herstellen; repareeren; tïkoes m^mbaik-

ken laboe, de rat repareert de pompoen,

om te zeggen, dat iemand, die iels wil

repareeren, het nog meer bederft; membaiki,

verbeteren; herstellen; repareeren\ membaiki

dirïnja, zich opdirken; zich opknappen; se-

baik-^, hoe goed ook; zoo goed mogelijk;

best mogelijk; allerbest; s. dj in, hoe goed

ook een dj i n zijn moge; apa djcéga s.

oesaha? ivat is eigenlijk de allerbeste be-

zigheid? baïk-1^, goed opgepast!

>^0 bajam, naam van verscheiden soorten

^ van spinazie; soorten: b. pöëteh; b.

mërah; b. b^sar; b. selaseh; b. ëkor

kdêtjing; b. dcêri; b. tanah of b. pasir;

b. rcsa; b. mökeh; b. baloengajam;—
* b. kastori; b. löëhoer — [L.]; — ^ b.

monjet. — [C.].

.•w^O I. bajan, naam eener kleine soort

van parkiet.

IL verb. van ^jU> bajan.

* IIL naam van een vrouwelijke volgeling

in de Pandji-romans (T.); vgl. sanggit.

IV., baJaii-S, naam van een' eetbaren

zout- en zoetwater-visch.

y

/»*^o en ^l>,« gescheiden; afgezonderd;

duidelijk ; verklaard ; klaarblijkelijk ;

gescheidene enz.; gescheiden vrou\^.
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-^ Y %-^^ bajo-3, w. suni., groote padi-

schuur, zooals door vorsten en

grooten gebruikt worden. — [N.].

-X- <X^o bajah, de naam van eene eend. —
[R.].

iJt^\j bajoh, beurt, die aan iedere vrouw,

als de man meer dan ééne vrouw heeft,

volgens de wet toekomt, bestaande in het

doorbrengen door den man van den nacht bij

de betrokken vrouw, zonder dat echter de

bijslaap verplichtend is. Heeft een man vier

vrouwen, volgens de moehammedaansche

wet het maximum, dan krijgt dus iedere

vrouw om den vierden dag hare beurt. Bij

verzuim van den man, kan de vrouw bij

den rechter klagen, dat vooral te Mekka

zeer in gebruik is (jav. wajoeh, T.).

/«uw banjoe, gegist water van kokosnooten,

waarin een stuk ijzer gedaan is, dienende,

om roode zijde paars te verven.

l^ Jl> o I. baiijak, veel; menigviddig; talrijk;

membiinjaki, vermeerderen; met zijn

velen eene Handeling verrichten aan iets; met

zijn velen aanvallen (hetzij met daden of

woorden) ; met zijn velen bij iemand komen
,

ter verkrijging van iets; kebanjakan, veel-

heid; meerderheid; k. manoesija, de meer-

derheid der menschen; de meeste menschen;

sebaBJak, evenveel; zooveel als; eene hoe-

veelheid enz,; s^dïkit s^banjak, een

weinig en eene hoeveelheid, d. i. eenige (bv.

boeken) — een eigenaardige malaïcisme;

adakah patoet örang lari s. ïtoe? is het

wel betamelijk, dat zooveel menschen weg-

loopen F

^11., jav., gans, ~ [C.].

^, joo baiijoel, z. J^b.

^. Jjivo baiijol, jav., grappemaker; hans-

worst. — [C.]; — * ba tav., de komiek

in de inl. schouwspelen. — [B.].

•)^ r^oo baiijoeii en babaiijoeii, toehereiding

van schillen van vruchten enz., waar-

mede de tanden worden zwart gemaakt. ~
[L. bew.]; van jav. banjoe, en dus be-

ha nj o n (T.).

•^ L ** jVx-^ babati, een op Ternate gebrulke-

lijke titel, zooveel als rijksraad. —
[L.].

^ ö\j<m> bebatoer, jav., grond; vloer; fon-

dement. — [C.]. — z. jav. ba t oer.

"^/•^iV/O bibatiii, hdl^v., verafschuwen. —
[B.]. — stamwoord bïbat.

^ <^V\>0 bebateh, w. sum., riviertakje. —
'

*[N.]-

¥r k\\^ bebaroe, naam van een' visch. —
[C.]. — z. baroe-2.

^ iVa.) babari, een insect (Ts.), vermoe-

delijk eene soort vliegen. — [K.]. —
Waarschijnlijk smtr. van bari-2.
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^
/ .j \Va-J babaran, naam eener soort van

schelpvisch. — [31.]: bebaraii,

naam van een' visch. — [C.].

[B.]:ors.

epen

(1

•^ /p Va-J babakan, batav., sch

jav. (T.).

"^ C aw^-> bebawang', balav., fwee grepe

^ zaadpadi, — [B.]. — stamwoor

bawang?

^ VI>^''^-^
bebet en bebed, jav., omwin-

den; omgorden; gordel: buikriem, —
[C.]. — z. bebbat.

^j>nA-> bebbat, windsel: niembebbat, om-

wihden; verbinden (l)v. eene wond):

bebbatan, wal omwonden enz. /.v; penibeb-

bat, wie omwihdf — : om windsel: verband:

[). keris, omwindsel van hei boveneinde eener

krisschede, w^aardoor de twee Iielflen, w aaruit

die bestaat, bij elkander gebonden worden;

penibebbatan, omwinding: verbinding.

^ ( knkaXa-.) babtïs — eng. babtize —
doopen. — [R.].

^ cXao bebed, z. bebet,

^ yso? beberin, batav. (hal. bebehin, T.),

tiitsfrooien, bv. ontbolsterde rijstkorrels

voor de kippen, door ze op den grond te

laten vallen, niet door ze ber- en derwaarts

te gooien (z. aocrin). — [H.].

y^^ bebbar, zich verward door elkander

bewegend, zooals bv. eene menigte vle-

dermuizen in eene grot; in wanorde door

elkander sfuivend; hel zich verward door

elkander bewegend enz. zijn. — ^bebaran,

moeilijkheid: moeite, — [C.]. z. ook ^jjLw.

•H- / hi'ès/^ bebbes, lokken en dan vermoor-

den. — [R.].

CA«^
bebban<f, van een' (betus indemoeder-

scheede ingeklemd: hel in de moederscheede

ingeklemd zijn: kebebbang'an, toestand eener

vrouw in barensnood, wanneer de vrucht in

de moederseheede ingeklemd is: mati k.,

in dien toestand overleden zijn.

^ t^^Ju.-^ bebek, batav. (uit 't bal h^gh^g,

T.), r= sama rata, van iemand die

om zijn lendenen even dik is als booger op;

over zijne geheele lengte denzelfden diameter

hebbend. — [H.].

Ka-> l)e\)\)^\^ dom van natuur: onbevaltelijk;

bot: onnoozel: het dom enz. zijn; dom-

heul; onbevallelijkheid; botheid; onnoozel-

heid. — z. bódoh en ddiugoe.

• »*^-^ bebban, van lange voorwerpen, zooals

bv. pieken, stangen, geweren en der-

gelijke zooveel als men tusschen de twee

armen kan vatten; vracht, in dien zin; lig.:

last: moeielijkheid; tijada b. mentjabari

1)., eene last of moeielijkheid zoeken, lerwijl

men ze niet heeft; menibebban, lange voor-

wierpen tusschen de twee armen vatten en op

zich nemen; penibebban, wie tusschen twee

armen val en op zich neemt.

1
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^ cXaa^Ji baboenda, z. baboe.

^ OO bet, z. embet.

•^Lll^wO batata, naam eener auierlkaan-

sche aardvruclit — conrolvuliis ba-

tülas — zoet van smaak. — [R.].

\\jL-> batara, — skr. bhattara — 1). DOêr-

ga, de godin van dien naam; b. Goeroe,

de god van dien naam; b. Madjapahit,

, de koning van Madjapahit; b. t^rï — smst.

van batara, godheid, en skr. tri , (/r/e —
waarschijnlijk: het hindoesch goden-drietal

{irias) Brahma, Wisjnoe en Siwa.

"^ \VX«> batari, zorgzaad — holms — .

—

^
'iB.,.

^rl y^ betaran, w. sum., van een steel,

bezemsteel , pennehouder voorzien

èijn; b. p inggang, de handen in de zijde

zetten, — [N.]; had onder ^J moeten

staan (T.).

C^ ^\jo betapa, — smst. van böêwat en

apa (is te betw^ijfelen, T.) — om

wat te doen? waarvoor? waarom? tot welk

einde? hoedanig? hoe? zoodanig; het waar-

voor enz,; hoedanigheid,

a\Jo batawi, minder gebr. batawijah, ook

w^el ^Ua> en <xj>^Ua^ , Batavia,

c / //

^C>A^ bitbit, batav. (uit 't bal, T.),

pulken; knijpen, — [B-]-

\^^^^y\jO betoet, naam van een' eetbaren zoet-

waler-visch.

^(sl>^ betot, batav., rukken, — [B.].

-H-^^^^/Ob, batav.^ membetit, hardloopen, bv.

iemand die vlucht of van een paard. —
[H.].

-K-

^ ) yb. botrawi, jav., soort van poel of

staand waaier. — [L.]; water-reser-

voir. — [C.].

/ Xi^s/O betis, been tusschen knie en voel:

djantoeiig b. of bcêwah b., de

kuit; t (ë la lig b., het scheenbeen,

f M4sX> bettas, van vsreefsels, papier en der-

gelijke opengescheurd, ^ooals bv. een

zak rijst, een kleedingstuk, hetzij in de

naad of elders — ; van een ei, dat uitgebroeid

wordt gespleten (van zelf) — ; van eene naad

van zelf opengegaan; hel opengescheurd enz,

zijn — z. rettas en tettas.

ijo I. betoeng:, naam der grootste soort van

bamboes (jav. p^toeng, T.); roompoet

b., soort van plant met geneeskrachtige

eigenschappen.

II. klanknabootsend woord voor het geluid

van eene soort van kleinen kikvorsch, di^e

daarvan katak b. genoemd w^ordt (bat.

bortoeng, T.). — z. katak.
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*m X^> betin^, lange, smalle zand- oï rots-

bauk in zee; rif, — z. bcësoeng.

^ \ éÜJÓ batapora of patapora, halav.,

speldegeld, dal vooramiisenienlen,

aalnioesen enz. dient, niel lot hel kapitaal

(niódal) gerekend wordt; ook holapora. —
[H.].

L- JlLj betoek, naam van een zeer klein

eetbaar zoutwater-vischje (vgl. jav., T.).

C^X-^ betok, gebrand door corrosieve zelf-

slandigheden, zooals sommige gommen,

lapis infernalis enz.

L ilA-> I.;» niembettak, behoorlijk opbergen:

redderen; in orde houden; — dj der o e

bel tak, hofmeester (bal. djoeroe bc lek,

de kok van een voornaam persoon, jav.

djoeroe betak, T.).

11. bestand tegen invloeden van buiten,

bv. tegen regen en zon; gehard] van een

sterk gestel robuust; het bestand enz, zijn;

gehardheid tegen invloeden van buiten; ro-

buustheid,

(^j^ Ca^ I. betik of kepaja, naam van een'

boom^, die eetbare vruchten draagt —
caricapapaya — ; de vrucht zelve, — De jonge

bladeren worden als groenten gegeten en de

worlels uitwendig tegen de wormen ge-

bruikt; b. rambai;,rfema/me%7i:eb., welker

kleine en veelal verkrimpte vruchten aan

lange dunne stengels naar beneden hangen
;

b. batang, de vrouwelijke h,, waarvan de

veel grootere vruchten met korte dikke stelen

boven bij de kroon zitten.

IL, betik-^, soort van uitslag, bestaande

uil kleine puistjes, de zoogenaamde i^oode

hond — lichen tropicus —

.

KX) betoel, recht; juist: echt, waar; wezenlijk:

waarachtig: oprecht; braaf; het rechte enz,,

als hoed.; het recht enz, zijn; rechtheid;

juistheid: echtheid; waarheid; wezenlijkheid;

waarachtigheid: oprechtlieid; braafheid: b.

hati, oprecht van hart; hati jang b., een

oprecht hart; b. d i bawah htoet, juist

onder de knie; meiiibetoelken, recht enz,

doen zijn (piaken); in orde brengen; verbete-

ren: corrigeeren: regelen; schikken; membe-

töeli, in orde brengen; verbeteren; corrigeeren;

regelen; schikken; voorts: mikken op iets; op,

den mik nemen; in een e rechte lijn afgaan

op iets; berbetöêlan (met dengngan),

overeenkomstig zijn met iets ; in de richting

zijn van iets; kebetc&lan, rechtheid enz,;

juist; ter goeder ure; van pas; toevallig;

sebetoel, naam van een boompje, meteen'

bijzonder rechten stam (waarvan de naam),

welks bladeren in de geneeskunde geliruikt

worden.

L **j iuo betöêtoe, naam van een* eetbj^ren

zoetwater-visch, die zich in het slijk

ophoudt.
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-K- / U4 4A> betö&was, /00«; vergelding. —
[R.]; onder loewas, hetgeen

in 't kawi (twas) en hal. de vruchten (van

eene handeling) ook beleekent (T.).

•H- aJ ^jO batölo, naan) van een' visrli,

wifvisch; ook liantölo. — [L.].

^ <^Co ï- betah, hatav., aordei): hevallen:

uilhonden. — [B.].

II. sterk zijn; in staat zijn; van eene

ziekte hersteld: aan de hetere hand: weder

gezond; sterk genoeg; in staat: het van

eene ziekte hersteld enz. zijn: het a pa h.

akoe? hoe is mijne bellah? zegt iemand,

die zich in een' onaangenamen toestand

bevindt en wenscht daaruit verlost te

worden.

/—>0* betï-3, nasik-2 of gelam tïkoes,

naam van een boompje met eetbare

vruchten, welks jonge- spruiten rauw als

toespijs bij de rijst gegeten worden, terwijl

de wortels in de geneeskunde dienen en de

bast als looi gebruikt wordt.

•^ /.1 ^-.AA> boetïraii, batav., draaiiyig; wen-

ding: tida karoewan boeliran-

nja, men weet niet waarheen hij wil; hij

weet zelf niet wat hij wiL — [B.].

jo betüia, het wijfje van alle levende

wezens. ~ Het is meer het geslacht

aanwijzend dan p^r^mpcéwan.

/•jVls;;^) badjaiia, z. badjan en b^kas.

^)^ {j;y\JS:x> beddjat en beddjad, versleten:

van een paard afgejakkerd; afge-

leefd; beddjataii, wat versleten enz. is. —
[11].

oj Vjsxs;;^ = uj^^* (T.)

^ C\s^ bedjad, batav,, afgejakkerd; afge-

leefd, _ [B.]; z. beddjat.

(,XjSiX> (z. ^ en s^), ar„ met ijver : ern-

stiali:

ijSsjijs:x> I- boedjangga — skr. bhoe-
* *

dj a ng g a , slang — : ja v. b e r -

djongga, een geleerde; schrander; geleerd;

schranderheid ; geleerdheid,

II. ook bidjang^g'a, soort van kleine pof-

fertjes in den vorm van donderpadden, die

met eene suikersaus gegeten worden.

/ . AAwJiSiii^) bidjaksana— skr. witjaksja-

na — bekwaam; geschikt; wijs;

verstandig; ervaren; bedreven; schrander; het

bekwaam enz. zijn; bekwaamheid; geschikt-

heid; wijsheid; verstand; ervarenheid; bedre-

venheid; schranderheid. De Mal. gebruiken

ook een' verkorten vorm bïdjak, met de-

zelfde beteekenis.

\US;\> bitjara — skr, witjara — re-

deneering ; heschouwing : raadpleging :

beraadslaging; beraming van middelen;

onderhandeling; verhandeling; bespreking;
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voorstel; voordracht; advies; gevoelen; raad;

aangelegenheid; zaak; rechtszaak; raadsverga-

dering ; het redeneeren ; het in beschouwingen

treden; het spreken over iets; het raadplegen;

het beraadslagen; het beramen van middelen;

het onderhandelen; m asok b., in rechten

gaan; een proces aanvangen; membitjAra-

keii, redeneeren enz. over iets; overleggen;

overwegen; behandelen (eene zaak); voorstel-

len met beschouwingen; m^mbitjirak^n

dirïnj^, zich zelven raad geven ; zich zelven

helpen; tijada t(?rbitjirak^n (t(?rbi-

tjara) perkara ïtoe, aan die zaak is

niets te doen; die zaak is hopeloos; tijada

t^rbitjara ija, hij is niet te helpen; hij is

reddeloos; pembitjara, wie redeneert enz,;

pleitbezorger; advocaat; procureur; perbitjA-

raan, overlegging; overweging; behandeling;

voorstel met beschouwingen; pembitjdraan,

overlegging enz.; sebitjara, van hetzelfde

gevoelen. •

IL, pantja bitjara, z. onder oepatja-

ra.

-X- / *J4sSiA-> betjoes, batav., in ^ ngg a b., niet

in orde; niet goed enz. — [B.].

^L.^JilSX-> betjak (sund. batjak? vgl.

ook batjaV, T.), stilstaand re-

genwater; poel daarvan. — [C.].

4f.l_Q>^ > (bfttjak?), goedgunstig. —

ïtfAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I.

\\j5fc\^ plur. van .s^.

(_jLs:V-^ betjok, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch.

^ LUi-5AlSi\^ bitjökök, batav., soort van

kleine krokodillen.— [H.].

/

l^^>sISi^ (mal. bahatz), het onderzoeken;

het navorschen; het twisten; onder-

zoek; navorsching; twisting; mal. verb. is

bahas.

c /
> (^ t y i

^£S;\) (mal. babar), plur. •^!, jj^
en .l:sü, groofe massa water; zee; groofe

nvier; nvier.

uu c /

sy^i;;^^ (mal.

zeeman

!> p

) éS^^ plur. van ^su .

/ y ;>

) \ \-Si:v> > pers., Buchara, beroemde stad

in Midden-Azië, zoo genoemd wegens

hare geleerdheid.

/ c }\*iS^V> (gew. ^c^L^), van Buchara;

y bucharisch; iemand van Buchara.

c y

e>/s£S.;:vj, pers., geluk.

^.L/^1] \|^^ >^CT.s. ar., Nebucadnechzar.

c y c y

VaAiS^, pers., 1^ gelukkig; rijk; 2^ held

en titel eener mal. hikajat (ook
J
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c /

/ /(MsXuJS^ ^ï* cAV*^' pers., mildheid;

geschenk; belooning; fooi.

VjSiX) plwr. van J^^Ij.

jAjSA.) plur. van lX^-

. NaJISX)? plur. ^5^, gierig; een gierige;

in 't mal. ook nog: het gierig zijn;

gierigheid,

iJtAJSX), pers., stikken (wijze van naaien).

c /

4Xj, pers., slecht; boosaardig; in 't mal. ook

nog het slechte enz., als hoed.; het slecht

enz. zijn; slechtheid; boosaardigheid.

i\j (2. uf*^) boecU— skr. boeddhi — , ver-

standelijk vermogen; verstand; verstandige

handeling ten opzichte van iemand; weldaad;

ook verstand ten kwade aangewend; arglist:

streek; verschalking ; verstandig. — z. JJlc—
m^nanggoeng 1). örang, aan iemand eene

verplichting hebben; cëtang b., schuld voor

eene iveldaad ; verplichting; daoen b.^ scheef-

parallelogrammischej aan den breeden kant

toegepunte stukjes van geweven slolfen^

papier, blik (veelal goud-) of andere plakte,

dunne zelfstandigheden, waarmede de bo-

venrand van gordijnen of de randen van

andere voorwerpen versierd worden; kajoe

b., naam van een' boom, eene soort van

böëngoer; baïk b., verstandig; edel; groot-

j

moedig; k^ddpatan b., benadeeld geworden

zijn; kedapatan boédïnja, men kwam

achter zijne streken; boedïman (^;Ut3o),

verstandig (alleen van personen).

"^ èS )cX-> bedato, (klanknab.), w. sum.,

kraken van de ledematen, zooals de

inlanders dit kunnen doen met vingers,
*

elleboog enz. — [N.]; j3dj^ (T.).

)lX-> bidara en, ter onderscheiding, b.

tjïna — skr. badara, de jujuhen-

boom —, naam van den jujubenboom —
rhamnus jujuba — , een' vruchtboom met

kleine zoete vruchten; de vrucht zelve;

soorten: b. laoet, 1*^, naam van een klein

boompje, met soortgelijke vruchten als de

eigenlijke bidara; 2^, ook genoemd b. póë-

teh of b. pahit, naam van een' boom in niets

gelijkende op de twee eersten, waarvan de

wortels tegen koorts en maagziekten gebruikt

worden; b. mërah, ook penawar mërah,

eene soort van de b. laoet 1<>.

^ /C, \ )c\-> bidarai, s7iorrende met de vleu-

gelen. — [L.]; uf/^r^ (T.).

^/C ))cA-J bedarei (klanknab.), w. sum.,

rommelen. — [N.]; ^j^y, (T.).

"^
f v^jlX-) bidasa, batav., bloedvin; negen-

oog. ~ [B.]; bal. bedasa (T.).

A ) lX-> bed^ma, jav., soort van houwer (T.).

(^^)CX-^ pl"ï'. van i^-j^.
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y y

' C5 )lX-> (mal- badawi) ij-^lJ^ (mal. bi-

/ dawi) en uf^«^> (mal. badwi),

veldhewoner; woestijnbewoner; Bedoeïen.

/ / X

<Xj)lX-J (mal. badajah), ar., begin; be-

ginsel.

o /

lj^£SU(^\^, pers., ^/ecA^ geluk, d. i.

ongeluk; mal. verbastering is

b^d^bah.

G ^ o X-

A^ lX-> I- bedebah (verb. van ci^ó^^^jo),

soort van vervloeking, = tj^laka,

{ongeluk; ongelukkige; elle^ideling).

*lï. of bedegah, batav., traag in het

bedienen ( 1 a j a n i n of 1 a j a ï n) of verplegen

(rawatt i n), in tegenoverstelling van si-

b^t, flug, flink in dezelfde opzichten. —
[H.].

0<^^A-> bidadari en bidijadari, of

Avidadari en widijadari — skr.

w^idyadharï — , halfgodin der indische

fabelleer; vrouwelijke luchtgeest; nimf.

<SJ

\c>cX-> z. ^JcUj.

c /

\ cX-> (mal. badar), plur. ,^jo, maaw, inz.

volle.— .c5o en .Jo, naam van een plein

in den Hidjaz, waar Moehammad den

eersten grooten slag over de oügeloovigen

won; batoe b. of alleen badar, soort van

kiezel^ dat op dat slagveld gevonden en in

ringen gevat wordt.

w c /

^*0 \c\o (mal. badarïjah), nom. pr. f.

-X- /iggc\-> bedis, batav. uit 't bal., opgezet

van de buik, ten gevolge van een

kwaal (ï.).

O CAO plur. van if^Si.

<^^cX-) (mal. bid'ah), plur. pt3j, nieu-

wigheid; nieuwe instelling in den

godsdienst ofanderegewonegebruiketi; nieuwe

ketterij: handeling, strijdig met de Xawj.

C cX-) bedoeiig, kort*onislagdoek voor kleine

^^ kinderen, door een lint vastgebonden,

waardoor de armen tegen het lichaam ge-

kneld worden: windeldoek; tuur; m^mbe-

doeng, slaan van een windeldoek om iets,

zoodat het daarin bekneld is; in een doek of

dergelijke doen, in dien zin; b. lilit, een

windeldoek, lang en smal; zwachtel; windsel.

L ^ l\-> bedak, smeersel; blanketsel [niet

voor het aangezicht]; witkalk. — z.

p rê p o e r.— menibedak, met smeersel besme-

ren; blanketten; bekalken; witten; pemhfASikj

wie met smeersel besmeert enz ; witter;

werktuig voor het blanketten, bv. een lapje;

pembedakan, blanketting; bekalking.

C^lX-> bedoek, uitgeholde boomstam, die

aan het eene einde met een onbereid

buffelvel overtrokken is en in of in de nabij-

heid der moskee hangt. Daarop worden

14*
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met een' klepel de seinen tot godsdienstige

handelingen en ook voor brand, alarm,

oorlogsgevaar en dergelijke gegeven. —
*De tijd van 9 tot 12 of 2 uur 's nachts.—
[L.]; jav. b?4oeg (T.).

^ <50 cX-> bedëgah z. bedebah, II.

c y

/ jcX-> (ïwal- badai), het verwisselen; het

in de plaats stellen; het veranderen;

verwisseling; in plaatsstelling ; verandering,

JCjL>^ wat in de plaats van iets gegeven,

ontvangen of gesteld is; in de gramm.

permutatief. — z. bïdal. — JUi^ïïJjo,

permutatief van bevatting (comprehension;

containing); JSiJ)^^jasiA) Jsj^ permutatief

van een gedeelte voor het geheel; JSiJ ) J Jo

JXJ ) -< , permutatief van het geheel voor het

geheel; laUl ) J ój, permutatiefvan vergissing.

] cX-> !•> wembeddal, slaan; raken, in dien

zin; iets (dir. obj.) ter dege doen,

^11. ergens uittrekken. — [P.]; jav. be-

4ol? (T.).

III., balav. uit ^t jav., hollen van een

paard (T.).

^
f
]i\j bedoel, sund., zwijn, — [R.].

j cX-> bedil, vuurwapen; schietgeweer; mem-

bedil, vuren of schieten met vuurwapens,

bv. als eerbew^ijzing; schieten met vuurwapens

enz, iets (voorwerp, dat geraakt wordt, of

projectiel); b. bcêloh, schietgeweer van

bamboes y inz, kinder-klapbus; proppenschie-

ter,— z. l^toep.— baris pon m^mb^dil,

en de troep militairen vuurde; dimanakah

^ngkau dapat böêroeng ïtoe? waar hebt

gij dien vogel gekregen? ; Aih^AW, hij werd

{door mij) geschoten; kapalanja pon dib^-

dilnja k^dalam kota, en zijn hoofd schoot

hij naar de vesting; p^landoek dib^dilnja,

ta k^nn^, hij schoot op den p^landoek,

maar raakte hem niet,

o

. \ c\-> (mal. bidil), plur. Jïiiüt, erfe/ en groot-

moedig man; wat ter vervanging van^ of

in ruil voor iets anders gegeven ofgenomen is.

Y '

NlX-> plur. van JjJo.
-^ • *v

*

/ /

/ . 5 CA-> plur. (j I tio > , lichaam , inz. de romp;

menschelijk lichaam, met uitzondering

van hoofd, voeten en handen; mal. verb.

is badan, met de bet.: lichaam; berbadan,

een lichaam hebbende zijn.

/•jlX-J? bedan-2, breede, roode opzwellingen

op de huid, zooals bv. bij de netelroos.

<^lJ cX-> (uaal. badanah), plur. ^i^^^^, offer-

dier (kameel of rund), dat men te

Mekka offert.

-p» A lX-^ y c^u woord, waarvan men de bet.

^ niet kent, doch dat men, de letters

afzonderlijk geschreven en gew. met hunne
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getalwaarde er onder (^ ^ ^ S->)> schuin

in den rechter bovenhoek van geadresseerde

brieven schrijft, waardoor, denkt men, de

brieven behoorlijk bezorgd worden. — z.

•aaL}» en uJ^ySi^.

^ C^(3 9\ lX-> bedoedak, batav. (jav.), soort

van adder (vgl. jj^j). —

j->

[T.].

(^\^ plur. van .Jo.V*

\ * cX-> I- bidö^rl en baidcËri, katoog (half-

edelgesteente) ; soorten: b. böêlan;

b, pandan.

II. naam eener plant. — [L. bew.; C.].

^ A \ aCX^ bedoro (klanknab.), w. sum.,

voortschuiven; voortrollen.— [N.],

^- iji^/. (T.)-

/ . t A cX-J bedcêwan— skr. widwan, wijze;

ziener —, magische zang, door zan-

geressen uitgevoerd en door de r^ban^

geaccompagneerd. — Bij groote feesten zijn

tot 30 van die zangeressen.

cX-J ^cX-> bedoewanda, lij[bediende; lijf*

wachter; ordonnans, — De b^doe-

wanda*s brengen 's konings bevelen over

en dragen de insignia der koninklijke waar-

digheid. Hun hoofd is de bentara.

u.

•^ 1Si\^ bedah, gescheurd; gebroken. — [L.];

' jav. b^dah (T.).

c y

^ CcX-), het beginnen,*

^ ^Cc\-> I- bedai, omgeploegd land gelijk

maken. — [C.].

*II. slaan; to snap (eng.). — [G.].

/ CcX-> de meest gewone spelling van ój .

^ / CcX-> badïja, loovertje van goud of eenig

ander metaal. — [C.]. — z. daoen

b(êdi.

m s (_\_^. iets nieuws of wonderbaars schep-

pendy uitvindend; nieuwelijks of

wonderbaarlijk gemaakt; uitgevonden; won-

derbaar; verwonderlijk; zeldzaam; buitenge-

woon; iets nieuws of wonderbaars scheppende

of uitvindende.

^i-^t^cX-) (mal. badi'ah) fem.van /v.*^*

y

k«>cA->j plur. J)t)ot en ÏJj, wat ter ver-

vanging van^ of in ruil voor iets

anders gegeven of genomen is; wisseling;

ruiling; eremiet; derwisch.

y y y

KiX^s in , ij .3^, van verspreide dingen, inz.

kudden: hier endaar; naar alle kanten.

o y

JiXj (mal. badzal), gave, inz. milde.

^ ber, bij verk. c.^ b§, praefix, duidende in

't algemeen een' toestand of een bezit aan.
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w /

yj, plur.^t^j, Weldoend; edel; waarachtig;

oprecht; rechtvaardig; braaf; vroom Cgods-

dienstig.

yj boer, interj. voor een plompend geluid,

zooals dat van een betrekkelijk groot li-

chaam, dat in het water valt: plom. — z.

tj^boer, leboer en deboer; — bar-boer

[yt geen bet.), met verscheidenheid, d. i.:

interj. voor een geluid, dat iemand maakt,

die met allerhande dolle bewegingen in het

water rondspringt.

yj^ bor — verb. ned. — gewone handboor,

ook, om de gelijkvormigheid, bïdji

nangkgi genoemd; avegaar; inembor, met

een gewone handboor boren.

w X

^ , het vaste land; continent.

y^, kinderlijke liefde; ouderlijke liefde;

hartelijke toegenegenheid; goed werk; wel-

dadigheid.

) j^ b^ra, van het aangezicht verlegenheid

uitdrukkend, zooals bv. dat van iemand,

die betrapt wordt op eene handeling, waar-

over hij reden heeft of vermeent te hebben

zich te schamen (de handeling behoeft juist

niet kwaad te zijn), of zooals van twee min-

nenden, die elkander nog geene verklaring

hebben durven afleggen en nu onverwachts

tegenover elkander staan; sympathetisch be-

schmmd wegens de schande of beleediging

)

if\

van een' ander, bv. een* verwante, een'

vriend, een' landsman; schaamrood; het

verlegenheid uitdrukkend enz. zijn; sympa-

thetische beschaamdheid.

y y

) w^, vrij; bevrijd; onschuldig aan iets; l_j

ütjl, geheel vrij van gebreken.

r^y y

)w^^ vrijdom; vrijstelling; privilegium;

diploma waarbij een privilegium ver-

leend wordt; vrijgeleide; ji^ïf ii^) ^^

vleiende inleiding in brieven en andere

geschriften. — z. tarasoel.

•^OO U yj^ beralat, w. sum., huwen;

trouwen. — [N.] ; moest onder

alat staan (T.).

^L-J) yJ> berabi, onvoltooid; gestaakt,— [R.].

•Jf-/ -,-^) ^, berabê, batav., zich afsloven;

in de weer zijn. — [B.].

y y

Ö ) J-J . plur. ei;)^^ , brief; vorstelijk diploma;

patent; brevet; klein mes om te schaven.

^_.) ^\ bfradja, scherp {jdi\. b a dj ra? T.).—

[R.] ; batav., meteoor; komeet.— [B.] .

^i, a: .\) w> beradjak, spaansche rui-

ters. — [R.].

•)f L>) O berada, een klomp vuur, die uit

den hemel valt en als een voorteeken

van brand beschouwd wordt. — [R.].

^ \) y^ berara, soort van doornachtigen

boom. — [L.].
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^ .4O ) \ w> berarakan, \YdX'^\ . , mnirooid

ligfjeu. — [B.] ; uit 't bal. (T.).

^jSy> Plur. van ^^y.

/^*sw) ^ berasan — verb. ned. — =
tali bahoe^ fera^ '(mar.).

-)^/*wC.) ^-> I. berangan, rottekruid. — [L.

bew.]; operment (geel zwavel-

arsenik); b. pöéteh, wit arsenik-oxyde, —
[C.]. — z. warangan.

II. naam eener soort van kastanje, boom

en vruclit; b. padi, soort met kleine

vruchten.

(^ _ 3 } y,ji berapa, hoeveel; hoeveel ook; hoe-

zeer ook; hoe sterk ook ; zooveel als ;

b. banjak? hoeveel? h. harga.? wat is de

prijs? b. lagi? hoeveel nog? hoeveel te meer

(of te minder) dan nog? tij ad a b., 7iiet

veel; b. ïja men^ggah, tijada djoga

did^ngngarkennja, hoe sterk hij het ook

tegenging, hij werd niet gehoord; beberapa,

eene onbepaalde hoeveelheid hebbende zijn,

d. i. eene onbepaalde hoeveelheid uitmakende

zijn; tnet zijn zoo of zoovelen zijn; töêwan

h.? met zijn hoevelen zijt gij? tijada djöëga

b. kïta, wij zijn juist niet rnet ons velen;

satelah b. harï lamanja, na verloop van

eene onbepaalde hoeveelheid (sommige, eeni-

ge) dagen. Veelal^ zooals in het laatste

voorbeeld voor berapa, doch verkeerdelijk,

vs^ordt beberapa in stede van b^rap^

gebruikt, even als men s^s^örang voor

p^^ vindt. Men verbeeldt zich, dat een

en ander sierlijker of krachtiger is, zon-

der aan het verschil van beteekenis te

denken.

C, ^ ) ^ , schitterend; bliksemend; c> ) liS t ,

de schitterende enz, bij uitn,, de

naam van het rijbeest van Moehammad,

waarop hij de bekende hemelreis gedaan

heeft; mal. verb. is börak.

3)
y y

.) plur. van >^*^

C:

<KÓ ) ^ berdkah, vermetel; stout; ver--

metele enz.; het vermetele enz,, als

hoed.; het vermetel enz, zijn; vermetelheid;

stoutheid,

^ /»^-5 ) w> beraden, w. sum., verschillend

soort, — [N.]; ^V^? (T.).van

r * ^-5 ) ^ beragan (stamwoord onbekend)
,

alleen in mati beragan, van ou-

derdoyn gestorven ; van hartzeer gestorven,—
Insecten, zooals spinnen, vlinders, wespen,

ook krabben drogen dan op en zien er uit-

als of zij nog levendig waren. Zulke dieren

worden in de geneeskunde gebruikt, bv. eene

spin tegen den pisloop.

^ /% ) w-> berami, zeker moeskruid. — [L.].—
z. bgrmi.

-^ /.•i^v.Ai/ö^ ^ berömbajan, w. sum., van



'd^'ji 216 r^^ji

voorwerpen die hangen: slingeren; zwie-

pen. — [N.] ; moest onder ^^<^j staan (T.).

^ ix/O^ ^ beramboenj, w. sum., opsprin-

gen ; opsluiten
(
opstuiven ? )

;

b^roewari sikinant^n doewa kali

b^ramboeng najik doewa kali b^ram-

boeng toeroen, en de witte haan sprong

tweemaal (tegen zijne tegenpartij) op en kwam

tweemaal neder; b. sipatraga met den

hal kaatsen, zooals de Boegineezen doen,

namelijk door den bal (van rotting gevloch-

ten) met de voeten op te slaan. — [N.];

onder amboeng te plaatsen (T.).

^ i^S 4A^0> ^ berftmboen, w. sum., luch-

ten; in de lucht zetten; kleede-

ren uitlmhten. — [N.]; moest onder ^)
staan (T.).

•^^wA/C5 o bcrömbon, w. sum., van wor-

tels of planten: door elkander

geslingerd. — [N.] ; moest onder ^j
staan (T.).

/.i) w) berani, stout; vermetel; driest; on-

versaagd; vrijpostig; dapper; kloek;

moedig; stoute enz,; het stoute enz,, als

hoed.; stoutheid; vermetelheid; driestheid;

onversaagdheid; vrijpostigheid; dapperheid;

kloekheid; moed; b. lalat, stout als de

vliegen, die wegvliegen wanneer iemand

komt, en weder terugkomen wanneer er

niemand meer is; semberani, euph. voor

seberani, alleen voor paarden: zeer moe-

dig; brieschend; vliegend.

-H^ ^>> ^ berS.ndJa, w. sum., weggaan. —
^

[N.] ; moest onder j^) staan (T.).

-M- C JLJ 1^ wJ beranak, batav., bevallen; b.

möêda, ontijdig bevallen.— z.

göêgoer en k^röëron. — [B.].

y y y

^ ^^ y^ bercêdja, w. sum., een term

^- in het hanenvechten , namelijk:

het uit de hand los (^) om het gevecht te

beginnen, nadat men ze (de hanen) alvorens

eenige keeren tegen elkander heeft ge-

bracht. — [N.]; onder ^^^ (T.).

(*) loslaten?

^ C*-3 \ A^ w^ beróferak, w. sum., opstaan;

b. sejlo, opstaan van zitten.—
[N.]; onder j^^t (T.).

-)f / wVM #> ^ berftsej , w. sum., iemand ter

zijde nemen; iets influisteren;

van ^^^) oesej, uit elkander gaan.— [N.].

Ï5)j-J
plur. van ^t^].

j$) ^, memberahi, beminnen; vurig verlan-

gen; m^mb^rahi akan <)dS), God

beminnen; m^mb^rahi akan djöédi, het

spel beminnen; pemberalii, wie bemint

enz.; minnaar.

y y

rf^
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/.wA) ^-> birahan of bffiroeng: toskan^,

div.^ naam van een' vogel (de

wevervogeU soort van specht?). — [Div.].

/ y

.*y\J^) ^> plur. van J^^y^.

^ (C) yJ^ beraja of berija, vsr. sum., ge-

hoorzamen; opvolgen. — [N.].

y y y

V_>) ^ plur. van ^»^; voorts: menschen;

volk,

y y y

^j^V^ ) ^ plur. van Lj

s\

^^.

>-l) w^ beraïm, \erb. van /•^l[/]-

/.tw w> berbana, wijz. van rebana, dat

een zinnelooze godsdienstijver van

liet ar. Ub. (onze Heere) heeft willen on-

derscheiden.

^Ci^-^ v-^^
membrebet, batav., barsten;

scheuren, van een kleedingstuk.

waar bv. op getrapt wordt. [H.].

bar-boer, z. boer; örang b., iemand

van bar-boer, d. i.: onbesuisd, woest

mensch; iemand, die zijne zaken verwaar-

loost, als ware het in het water gooit;

een verkwister.

^ ^ w^» bèrbèran darah, batav., van

eene wonde al^ voort bloeden; bij

voortduring bloeden. — [H.].

broeboesan, batav., soort

cr^->tr?

van vuurwerk of zwerm, wat langer dan

een kembang api. — [H.].

^/*J tkSb ^ >-> berboehoelan, w. sum.,

met bulten zijn, zooals

iemand die geslagen is; van touwen, darmen

enz. gekronkeld. — [N.] ; onder Jjb^ (T.).

<Kj> y-^ barabah, men., = 4)ü^, bat. am-

baroba. — [T.].

LllJ ^ berat, zwaar; bezwarend; drukkend;

gewichtig; belangrijk; in drukte ver-

keerend; geoccupeerd; het zware enz., als

hoed.; het zwaar enz. zijn; zwaarte; gewicht;

belangrijkheid; keberatan, zwaarte; gewicht;

belangrijkheid.

•K- L
** J ^ beret, geschramd. — [R.].

Mr i'* J ^, lajangan borta, batav., = ka-

palanja toeroen, gaat over den

kop. - [H.].

bertapoe sab^lah, w. sum.,

met de handen tegen elkander

slaan (zij doen alsdan even veel pijn);

fig. : iets niet kunnen of willen vergelden. —
[N.]; moest onder ^ staan (T.).

^ )o ^ bortol — verb. ned. — batav.,

wortel; peen. — [B.].

*y^^.

van voetzoekers; eene soort

r> bertam en bernam, naam der rivier

van Malaka (S. S.).

^ / iL|ö^ bertampej, w. sum., wannen,

eig. de bewerking, wanneer
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de rijst telkens in de hoogte geworpen

wordt. — [N.].

^ /*^ ^ berten, schroeien; roosteren,— [C.].

x- {,^y\j<Xi wJ bertintab (klanknab.), w. sum.,

op de hadap (uJj\, T.), spe-

len,— [K].

•^H4«J (L-3 *-^ bertobo-JïJ, w. sum., ver-

zamelen. — [N.].

^ ^ü 4-3 wd bertoeloe, w. sum., beraad-

slagen ; overleggen ; verander-

lijk, — [N.]; onder py' (T.). .

^ ^Kj> y^ bertoeh , met geweld opensprin*

gen, — [C.].

<JtJ> >-^ berteh, ongebolsterde rijst, ineene

nen, of ook als visschen^ die op het droog

liggen. — [N.].

^ (_C ) f^^ w> berdjoerej , w. sum., ondeV

het dansen kruissprongen ma-

ken, — [N.]. '

^ ü ^TS^ ^-> berdjoeloer, w. sum., Ia7igs

den grond slingeren, zoo als

planten. — [N.].

^ ^ Q^x^V''^^ ^ bertjatjak, w. sum., om-

iJr!
pan geroosterd, tot dat de bolster

¥: ^^\^ yj

spitten; pafjollen, — [N.].

^/.1 \ V-^"^ wi> bertjaran, w. sum., elkander

uitschelden. — [N.].

-X- ó 1^2:^ ^ bertjakau, w. sum., vechten;

plukharen. — [N.].

V""^ ^^ bertjamoe, w. sum., vechten;

over en weder slaan, — [N.].

^ C Q^^ ^ I. bertjak, pokdalig, — [N.] ;

^ (mal. boeroedj),plur. ^5^, -^)^ f en I

,
jav. id.— z. J.2-U-. — [P].—

^ ^ji) , sterkte; schuilhoek; steunsel; 1 z. (J-^jf- tj^rettjak.

toren van een kasteel; bolwerk; kasteel; burgt;
;

* IL, verb. van p^r tj a— lap; flard,— [R.] .

slot; teeken van den dierenriem; «X^ï)
?rj^*^ \

^^^^ >-> ^- yTi^

'

het teeken van den leeuw; u-> ^jU^), de

gebarsten is.

dierenriem,

^ i * j ^Vf^ y^ berdjawat, w. sum., ver-

vangen; opvolgen, — [N.];

onder ui^^U. (T.).

^ ^iSs^jij^^ w> berdjoengkang, w. sum.,

in de war; over hoop; b.

kaki, met de beenen in de lucht, — [N.].

-^ / nÜSsJCsAfi^ >^ berdfantingkan, w. sum.,
|

springen zooals sprinkha-
j

^ / C \ rf^ ^ bertjoerej, w. sum., b.

langka k , zijwaarts dan-

[N.].sen, -

¥r i *6j^)lS yj berdatlk (klanknab.), w.

sum., kraken, zooals de

vloer of schoenen. — [N.].
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^^^S)ój^^

^ iS s)ó ^ berdaroh, \v. sum., halfgaar

(klanknab.), denkelijk van het

geluid dat halfgare spijzen onder het kauwen
'

maken. — [N.].
|

p<3 yj^ lierdarek (klanknab.), w.

sum., kraken van zand

fusschen de tanden, — [N.].

^/ v^4,vg)c> ^ berdasoes (klanknab.),

w. sum., het zeggen van

sus, om iemand te stillen; sussen; fluisteren

(niet influisteren), — [N.].

g (3 w) (lïial. boerdah), plur. J^, soort

van lang, grijs of bruin wollen kleed,

om er zich in te wikkelen, of om er op te
i

slapen; mantel van den profeet; wijze van i

lofzegging (/^). \

f J^ó ^ berdoes = b5jas, van den buik:
|

dik en vooruitstekend, zooals bv. •

van eene hoog zwangere vrouw; het dikke en
;

vooruitstekende, als hoed.; het dik enz. zijn,
\

-^ / -JS./0 ^ ^ berdombej, w. sum., langzaam

loopen; lanterfanten, — [N.].

-)( iJo(3 ^ berdantong" (klanknab.), w.

sum., dj angan b. pi'ntoe, gij

moet de deur niet met geweld dichtgooien

(dichtbonzen), — [N.]. .

•H- i.lSi:\i <3 ^ bcrdantjiHg (klanknab.), w.

sum., klinken; rinkelen, —
[N.]; z. ^J (T.).

^^ )3^ wJ berdoro (klanknab.), w. sum.,

rammelen; ratelen. — [N.];

z. jjjs^ (T.).

—p^ * wJ) plur. 'Trj^y,' tusschenruimte; i[]i.

^ van af den dood van iemand tot

aan zijne opstanding; toestand van iemand

gedurende dien tijd.

/ jgg w-> beras, elk graan, dat gebolsterd

is; spec. gebolsterde rijst. Zelfs aan

gebolsterde koffij , peper en dergelijke korrels

geeft men deze benaming; b. majang pi-

nang, korrels van den bloesem der pinang;

b. böënga njïjoer, de korrels van den

bloesem van den kokos; b. basah, natte

rijst ^ scheldwoord tegen iemand, die tot

niets deugt; b. köênjit, geel gekleurde rijst,

die bij bruiloftsfeesten en andere heugelijke

gelegenheden, bv. redding uit een gevaar,

behouden terugkomst van eene reis, uit

den oorlog enz., over de betrokken personen

gestrooid wordt; beras-petas {^^j*^ geen

bet.), rijst en al dergelijke.

/ M ^ beroes — eng. b rus h — , borstel;

memberoes, borstelen.

^ d ^w^ ^ bersarang, w. sum., tot iets

^^
naderen; b. d^kat, naderbij

komen; b. toewah, oud worden; b. d^kat

1 a 1 e j , op weg zijn om iets te vergeten,— [N.] .

i2>NwWu w^ bersat, onwillekeurig in eene

verkeerde opening of holte gekomen,

^^
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zooals bv. spijs en drank in den neus^

iemand in een huis, waar hij niet moet zijn.

ij^AAw w-> bersoet, van het gelaat onvrien-

delijk; stuursch; zuur; het onvrien-

delijke enz,, als hoed.; het onvriendelijk enz,

zijn; onvriendelijkheid; stuurschheid; zuur-

heid; kebersC&tan , onvriendelijkheid enz.

V.^'v.Aw w> bersit en persit, van dingen, die

in iets besloten zijn, zooals bv.

eene vrucht in de schil, iets dat in de

keel of den neus zit het in eens te voor-

schijn komen; van levende wezens, tijdingen,

geruchten het in eens voor den dag komen;

membersit, in eens te voorschijn komen enz.;

(z. b^rsil en persil).

^ 4lKXaaaj yj> bersitoenggrang, w. sum.,

het onderste boven; op den

kop staan; in de war. — [N.]; z. aXw (T.).

^ e^^J^^^^-^^Sü^Ajü v-> bcrsidjingkat, w,

sum., op de teenen

staan. [N.].

^ y ) y^ w> bersirafo, w. sum.,

tot tegenspraak. — [N.].

^ L jj^ y^M yJ> bfrslrlnak, w. sum., g^e-

agiteerd zijn; aangedaan

zijn.— Het wordt veelal metyü^ j b arsi-

rino samen gebruikt en beteekent alsdan het

op en neder gaan van den adem, of, zooals

de Inlanders zeggen, van het bloed.— [N.].

^ yo Y^ T^ bffsirino, z. het voorgaande.

^ fLAMJK^sM yj bersonysong:, w. sum., tegen

elkander inloopen ; tegen elkan- •

der aanloopen, — [N.].

^ C^/^^^^*^ Y^ bersingkat (bersingké),

w. sum., kleiner maken; h.

b aj a ng , iemands schadim kleiner maken, d. i.:

hem zelven een' kop kleiner maken. — [N.].

^(^'èiUsi yj bersipoetoe (klanknab.), w.

sum., het geluid, door zekeren

vogel voortgebracht. — [N.].

^ L/ Xuuu ^ bersik, rein; zuiver, — [C.].

z. b^rseh.

^y^ Ki ^ bersil en persil, membersil, uit

eene holte te voorschijn komen, zooals

bv. de oogen van een* kreeft of een' gewurgde,

een worm uit eene vrucht, wild vleesch

uit eene wond, een geschut uit de geschut-

poort (z. bersit en persit),

^ C H.-4w^ w> bersimpa en iJu^ji bersim-

poh, w. sum., het zitten met

de beenen onder het lijf, doch niet gekruisd,

maar schuins. — [N.].

^ ^ n r|- \\} yj> bersimpoh en ^„Ju^yt ber-

simpi, z. (—1^^. — [N.].

/*>^^ ^ bersin, het niezen; membersin,

niezen; bebersin, niezende zijn.

^ ^ vJCaaw ^ bersentawa, w. sam., gedach-

teloos zijn; zonder nadenken;

alles uitflappen. — [N.].
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^ iJCbUA^ ^J> ll)ersentahoe(bersentau),

z. ^liw^: — [N.].

<K\^ yj> berseh, zuiver; schoon; klaar;

helder; rein; net; zindelijk; het'

zuivere enz., als hoed.; het zuiver enz.

zijn ; zuiverheid ; klaarheid ; helderheid ;

reinheid; netheid; zindelijkheid; meiuber-

sehken, zuiver enz, doen zijn (maken);

kebersêhan, zuiverheid enz. — * bersihin,

batav., reinigen; de besnijdenis doen onder-

gaan, — [B.].

^ {,^^>^6^>^j<AM ^ bersigab, w. sum., de eerste

zijn; vooraan zijn: anderen

tets afsnoepen. — [N.].

-X- ^A>w^ ^bersejlo, w. sum.— doedoek

b., met de beenen gekruisd onder

het lijf zitten. — [N.]. — z. sïla.

/ /

melaatschheid.

\0 ^J> (ïïial- boeroes), plur. van ^j^y,),

/^jCAaC. w) (en ^jljoi^), pers., de fees-

telijke vermaken in de laatste

dagen der maand ^Uii/ii, voorafgaande de

vasten, dus eene soort van carnaval.

'*'t^
berong, soort van chineesche

gong.— [C.]; vgl. b^reng-2.~ [T.].

C w> berenj^ttgöi) de kleine maden van

msecten.

C- ^, brèngkólan, batav., me^ v/aA;;

d yJ 5 berang-S , naam eener soort van otter;

^ b. kawan, de b., die in kudden leeft;

b. toenggal, de solitaire b., die alleen leeft.

d Y>,
bereiig-3, groot koperen bekken, dat

tot de chineesche muziek behoort.

^ ^- wxuvÜ^ berinyasan, (batav., T.),jav.,

opvliegend; doldriftig; ongedul-

dig. — [R.].

^ i#wg^C. y^ berangsang, aansporen; opwek-

ken; opwinden. — [C.]. — z.

ransang.

met bobbels en bochten, bv. van

een voet, die niet plat op den grond staats

of van een stok. — [H.].

^ LiXC w> berengga, batav., veel plaats

innemen; veel ruimte beslaan;

wijd, breed y van grooten omvang zijn.— [B.];

uit H bal: (T.).

, K>sC. y^ herenggü, geheel boven de opper-

vlakte uitstekend, zooals bv. de

oogen van eene garnaal of de pit van de

djamboe s^mpaU die vrij boven op de

vrucht zit; — z. b^nggil.

^ / %j^^D ^ berengösaii , batav. , ruig

van haar, — [B.].

^ <KkaJ\J ^ berpasih langkah, w. sum.^

schermen, zooals de inlanders

doen. — [N.].
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* ^*puJj\j y^ berpakikakan, w. siim.,

een doordringend, schreeu-

wend geluid maken; gillen. — [N.].

^ .\j ^ berpanê (lees: c:^)^ of ^U^,

T.), w. sum., vermoeid. — [N.];

behoort onder c:^* (T.).

y /

C^ ^, ar., plur. j)^), J^f,

ram; schaap; vrees.

eii ^J^Jif,.

c ^

^ LJ? ^-> ^^^h ï^^t^v-

C 'i ^ l.j, memberak, met geweld in het

water of den modder stoppen; daardoor

verdrinken of verstikken; daardoor verzuipen.

II. van iets, dat ingevallen of in rimpels

was, bv. de wangen, opgezet (ziekelijk of

niet); vol; van visch: eenigszins gezivollen

en tot bederf overgaand; niet meer versch;

het opgezet enz. zijn; opgezetheid; b. möêka,

opgezet gezicht (ziekte).

b. a tinja, boos-

aardig, nijdig. — [H.] ;
gemeen;

hati b., valschaard. — [B.]; uit *t bal. (T.).

C3 r-^
I- bfr^^'^' nmm eener soort van

apen— de zoogenaamde lampongsche

aap; inuus nemestrinus — met een* korten,

naar beneden gekrulden staart en rooden

aars; b. mengantar ha§il, kliergezwel

aan den hals, vergeleken bij de gevulde

wangzakken van een* aap.

IL, batav., de klapperdop, voor dat er

^en.gajoeng van gemaakt is. — [B.]; uit

H jav. of bal (T.).

o> (mal. boeroek), libysche hagedis-

sen.

(^ i ^. berik-^, met de vleugelen slaan,

gelijk een haan. — [L.].

y c y

LJ^^' van den hemel of eene wolk het

bliksemen; van den bliksem het

schitteren; van een' man het donderen en

bliksemen; het verwekken van vrees en schrik;

het dreigen; de vallende ziekte {F).

/j\3 w> en iJ^f. y plur. van j^ .

/ j^ ^ beraksa — skr. wr^ksa, —
naam van een* prachtigen boom

(de boom bij uitnem.)— urostigma benjami-

num —; hoornen, ter versiering geplant. —
z. beringin.

^
( kkk5 y-^ hirak^^iy een hoog vleezig paard;

trommelstokken; pohon b., trom-

melstokken-boom (cassia). — [L.]; gadjah

langgar köëda b., een olifant rende tegen

een uitnemend paard aan (I. J. 45). — [R.].

/o ^

het aan-^ •i ^ , ar., plur. ^*)^ , sluier voor

gezicht, inz. die van de' slapen tot

bijna op den grond hangt en alleen twee

openingen voor de oogen heeft. — Zooda-

nigen sluier dragen de ar. vrouwen, ook

wel vrouwelijke hadji's.

o

^^
j^ z. ^)^^y,.

bcrik — verb. ned. —, brik.
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* LLS *_^ berek, batav., wijd open staan. —
'[B.].

^,^^0 >-> berkatja, w. sum., ^tcA gereed

^-^ maken; zich aankleeden, — [N.].

^ A^ U j-^ berkasem, w. sum., haat-

dragend zijn; het voornemen

koesteren, zich te gelegener tijd te wre-

ken. — [N.]; z. ^ (T.).

^ ^'yiAAj u
Y-^

berkasan, w. sum., ontdekken;

gewaar worden; bemerken. —

^^aJo w^ berkalab, w. sum., sluime-

ren. m-
y y y

^^O w) , ai'.^ aanwas; vermeerdering; overvloed;

gelukzaligheid; zegen; mal, verb. is

berkat; dengugan b, tcêhan, met den

zegen des Heeren.

K^yO ^ berkat — verb. van K^ , ook ;

nom. pr. v.; verk. met de laatste

bet. is kat; memberkati, zegenen; zegen

aanbrengen aan iets (dir. obj.).

^ iÜ.4JS^ O berkatjimpoeng (klank-

nab.), in het water spelen;

met de handen in het water slaan, om de

gamelan na te bootsen, dat de Inlanders

veel doen, wanneer zij zich baden. — [N.].

/ u^ó J>heYk^^^ bos; bundel; bussel; schoof;

garve; memberkas, tot bos samen-

enz.; s^p^rti tandoek dib^rkas, als

horens, die tot een' bos samengebonden wor^

den (van oneensgezinden).

berkoeng*, soort van visch. —
[L. bew.].

^/^AsiD yj^ berkapati, w. sum., zijn

woord nakomen. — [N.].

Liis-5 yj) berkek, naam eener soort van

snip.

ijj jj> berkelang of perkelang, titel van

een' siameeschen veldheer in de S .

M.; — siam. praklang, titel van een waar-

digheid, overeenkomende met schatbewaar-

der. — [T.].

^C>^^j-> berkoebit, w. sum., koe-

bitten, d. i. het geluid van

koebit maken, zooals zekere vogels doen.—
[N.].

^^ O-jj^ yj berkoetek (koetê), w.sum.,

kakelen als hennen. — [N.].

ó w> berkoetjat, w. sum.^ eene

beweging, welke de dieren

met den staart maken, wanneer zij kwaad

zijn. Sommigen zwiepen er mede. Een buf-

fel zet hem tusschen de béenen. — [N.].

"^ ó ó yJ> berkókd, w. sum., zich gereed

maken; zich aankleeden; zijn toU

binden als brandhout, suikerriet, stroo, * let maken. — [N.].
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^HÓó w> berkokoh, w. sum., z.

)(-<'0 ^-> berkah, snauwen, — [L.]. — z.

sergah.

•^ C yO ^-> berkiring, w. sum., in den

^ modder rondwentelen , zooals de

karbouwen doen. — [N.].

"^{^yJ/O ^ bergelèt of gergfelèt, batav.,

eene karaf; een kendi van glas

(m^n. galet ah, mak. goelèta; het port.

gorgoleta, T.). — [H.].

^ i>w w^ bergantoeng, w. sum., zich sterk

aan iemand aansluiten; orang

b^rgantoeng, iemand die in de termen

valt van meer te kunnen worden, zooals

ambtenaren, die het radikaal bezitten, bij

de Maleiers ook de zonen van grooten

en voornamen. — [N.].

"i^ , ^ ó yj> bergoenej , w. sum., in goeni-

zakken pakken, van goeni. —

H- / ^jj^jS ^ bergpisej , w. sum., langs iets

heen schuiven of schaven, zooals

men langs een' muur of zoo iets doet.—
[N.].

* «-AAw^/O *_i berusir, w. sum., z.

-.^s^Ni \^ berladjar , verkeerde spelling van

b^ladjar.

^ / flf * ^ berlampong, w. sum., ergens

in vallen. — [N.].

^ pcXxJ yj berlindong, w. sum., iemand

^-" beschutten; vóór iemand staan,

zoodat men hem niet zien kan; zich dekken,

zooals men dit in de militaire termen van

guides bezigt. — [N.].

^ ^ I. berma, Birma of Ava, een rijk in

achter-Indië, door de Mal. ook wel

Sïjam kiri genoemd, omdat men, van de

zuid komende en Tandjoeng p^njöésoek

of T. p^njöësoer, de zoogenaamde Kaap

Romania (z. ramoenïja), naderende, links

afhoudt, in tegenoverstelling van Sïjam

kanan, eigenlijk Siam,

II. woord, dat in titels gebruikt wordt,

bv. b. sakti; b. dewa.

f^ y^ beram, het vocht van de tapai, in

de wijngisting gehouden, een zeer be-

dwelmende drank.

^ >->w^ %-J bermabir, w. s\m\., versieren;

afzetten met versierselen; de-

wangga bermabir intan dan poedi,

behangsel met diamant en amethist versierd,—
[N.].

-x-z^UO^ bermani, w. sum., voor de

'*
oogen schemeren, alsof men pa-

reltjes ziet; het mata gelap der Inlanders;

tijdelijke verduistering van het gezicht, zooals

men wel bij volbloedige menschen aantreft.—
van mani-2. — [N.].
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m./^ yj» bei

een boom

.^ beremban? = pedada, naam van

sonneratia acida —
die aan modderachtige zeestranden groeit

en platronde, zure en wrange, doch eetbare

vruchten draagt. De vruchten, hoewel zuur,

zijn gezond voor hongerigen, bv. schip-

breukelingen^ verdwaalden; böêwah b.,

vrucht van den berembang-boom; knop

op den top van een' mast, die de gedaante

van de b^r^m bang -vrucht heeft.

mjsj^ y^ I. berombong, naam van een' boom,

met fraai geelachtig -bruin hout.

II. eene soort van vierkante, aan den

eenen kant open buis, waarin de masten

van een vaartuig staan en waardoor zij

kunnen gestreken worden. — z. kïjap.

¥: mjs^ w^ berimbang, w. sum., wijfel-

moedig (= bimbang). — [N.].

/*>^^ y^ beremban, dwarshout ofdwarslat,

ter verbinding van parallel loopende

lichamen, zooals latten, palissaden en der-

gelijke.

y*^ yj berman, = berma I.

/^ ^ bermï, naam eener soort van

moeskruid, die in 't wild groeit.

^ fi v-J> berberin, kruimelen; brokkelen.—

•^ / M4vO %-J berontos, eew knobbel,— [R.];

beroentöêsan, batav., ruig van

vel; puistachtig, — [B.].

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I.

•x- l jLa^ ^^> I. berantak, w. sum., fraai

gekleurd, zooals de schubben

der visschen in 't water, of zooals regen-

droppels tegen de zon [dus de kleuren van

den regenboog]. — [N.].

*II., berantakan, batav., in wanorde;

verstrooid, — [B.].

** ••

^ l, Q_^_^ ^ berontak, ergens tegen stoo-

ten. — [G.].

^. ks^> ^ berindjal,port.b^riugélha,=

terong. — [M.; R.].

^/vD éjSA) Y-^
berandjöèngan, soort van

zeedier. — [L. bew.]. —
z. r^ndjcëng.

^ <Ks^i ^ beroendjah, batav., = b^-

dingkrak of b^djingkrak, den

voet omhoog trekken, als men bv. in vuur

of in glas trapt; ook van een paard steige-

ren. — [H.]; jav. ngroendjah (T.).

l\J %-J berinda, van menschen, die een

geheel uitmaken, bv. eene familie,

de inwoners eener plaats, de totaliteit; het

geheel; wordt zelden anders gebruikt, dan

in seberinda, met hun allen; s^p^ppak

s., met hun allen, int.

cX-> %0 beranda — port. v aranda, bal-

kon — kajuit op mal. vaartuigen,

met een plat dak, waarop men kan zitten.

cX-> ^ berendi — eng. brandy — bran-

dewijn.

15
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ö(XJ ^ berandans:, onbedekt en daarom

^
te zien, zooals bv. een huis; on-

bedekt enz. zijn,

^/ jcXJ w> berandal, batav. (uit 't jav.,

T.)^ muiteling; roover, — [B.].

U^jr^
bernas, -van dingen, die zich

kunnen uitzetten en slinken, zooals

eene blaas, puist en dergelijke; sterk gespan-

nen door eene vloeistof (water, lucht enz.),

die er in is, en eenigszins blinkend; van

de wangen of een ander lichaamsdeel

gespannen; voL

•H- i.AwJ w^ beransang, w. sum., onverschrok-

ken; onbevreesd; onverschilligheid

voor het leven; het gevaar verachten.— [N.].

.^ ^ boernai, beter beroenai.

0. ^ berau, naam van een landschap op de

Oostkust van Borneo, onder Ned.-Indië,

zijnde verdeeld in twee sultanschappen :

Gcënoeng Teboer en S^mb^lïjoeng.

^ 4 w^ beröèwa
,
groofe kist of koffer.— [R.].

^ / C \ ) # ^ beroewari, w. sum.^ dit woord

komt dikwijls voor aan het

begin van een' zin, evenals maka. Men

vindt het ook gespeld j^Uj,^ (z. i^j)^.,

T.); beroewari dang toewankoe m^n-

d^ngar kata bakian, toen de gebieder dit

hoorde zeggen.— [N.]; lees: baq kijan (T.).

^0^*5 w.), membrèbètan, batav., knap-

pen van hout of bamboe, dat

doorgebroken wordt; — vgl. m^mbre-

bet. ^ [H.].

^ k> ^ ^-^ berobol, in menigte komen; over-

vallen. — [R.].

LlU #5 ^-i> beroti (een vreemd woord, dat

echter begint burgerrecht te ver-

krijgen, in de bouwkunde), regel van een

wand, waartegen de planken gespijkerd of

andere soorten van wandbekleeding vastge-

bonden worden; lat. — z. bel^bas.

—,^yj>, plur. van ^^; CSïi'i) ^^y. , de

^ teekens van den dierenriem.

^ jCb^A *^ beroedjoel (sund. boeroe-

djoel, T.), soort van ploeg.—

i. ^ berotji, naam eener handelstad in

^ Britsch-Indië, iets benoorden Sura-

te — Baroach, Broach, Barotsch, Baroche

of Baroutsch — , van waar vroeger fijne

stoffen, inz. fijne zwarte zijde, naar den

indischen archipel uitgevoerd werden, en

van daar: inz. van sloffen en de huid fijn;

fluweelachtig.

(J^ ^ y^ bercèdoe, jonge kikvorsch, die nog

geen pooten heeft (donderpadde; dik-

kop).

, ar., koud; koud makend; wat koud

enz. is; mal. ook nog koudheid;



m 0^3/.

* c \ * ^ baroeia

^ tam, d

*lJj>j^

koude; X^)
"^J r? ' ^^ koude van de lust,

d. i. flauwheid van ijver.

/ :> r)

25^3 ^ >-> (*^i^l- boercëdah), ar., hei koud

zijn; van pijn hel verminderen;

hel verminderd zijn; hel vast zijn; het

sterk zijn; koude,

baröërang, de aardbezie; b. hï-

de zwarte aardbezie —
melastoma — .— [R.]; Mröérang, naam

van een plantengeslacht — melastoma —

;

soorten: b. Inisim, melastoma malabathrica;

b. mërah, melastoma aspera, — [C.].

beroeroeng (vgl. Pjy^f,^ T.),

w. sum., levendig; vrolijk; feest

vieren = ramej. — [N.].

/ jsAiA ^-J beröèwas, naam van een' boom,

welks vruchten op de manggis

gelijken, doch ongezond zijn. De spruiten

worden gegeten, dienende de wortels als

geneesmiddel tegen kortademigheid.

)f^*ww^ *-> baroêsan, batav., zoo even;

pas, — [B.]; uit 't bal, baoe

san, zeer nieuwelings; baoe = baroe en

san verkorting van pesan, ^tjav. pisan,

dat even als sekali ter uitdrukking van

den overtrelfenden trap gebezigd wordt (T.).

c. #) w^ berwang, naam eener soort van

^ beer (viervoetig dier); men.: biroe-

wang (T.).

^ o^^> ber(fewaiig, vergift.— [R.]; jav. (T.).

^
( U^^ ^ Y^> brongosan, batav., bv.

moekanja, sterk met haar

(boel o e) begroeid (van iemand die veel

baard heeft); brongosan en niet bre-

ng o san. Het woord br^ngos wordt te

Batavia niet verstaan, en dat men bij

brongosan ook niet aan den knevel denkt,

blijkt uit de spreekwijze dada brongosan,

een met haar begroeide borst, — [H.]; jav.

br^ngos; mij is opgegeven brengos van

een baard die 't geheele gelaat bedekt, —

^ C.jS
^ y^ bircjèga, boschhaan. — [L. bew.;

G.]; uit 't lamp. (T.).

ojvr? barcêna en waröèna — skr. wa-

roena —, naam eener hindoe'sche

godheid, die de wateren beheerscht en,

volgens de Mal., ook den regen.

^ /.i * ^-.> bercêwan, de spreivisch — stoma-

lus — .— [R.]. — z. r(wan.

•)^ ii A ^ berönang, de leêrvisch, — [R.],

^ ii * ^ berönong (verkeerd door M. in

plaats van 't lamp. baroenang

gehoord, T.), mand of bak, waarin bij

het oogsten de rijst en peper ingezameld

worden. — [R.; C.].

(^_ n_> |K ^ berönok, naam van een zout-

water-weekdier, dat rauw gege-

ten wordt; soorten: b. landar; b. daoen

bakau.

15*
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/ -i A t-^
berffinai (minder goed: b oern ai),

Borneo propre^ op de Noord- en

Noordwestkust van Borneo.

^ 2J ^ berah, = berak, week; melig, —
[L.]. Z. J^e

. ]\J6 %^ berhala, afgodsbeeld; afgod.

, .jLA ^ berhana z. seberhana.

^ /.j^^-A ^ berhani, batav., naam van een'

boom, vs^elks hout, met w^ater lijn

gewreven, tegen keelziekten gebruikt wordt.

/•y<.Sb %-J? plur. JübL^, duidelijk bewijs;

betoog; ontegenzeggelijk oordeel;

onfeilbaar kenmerk; nom. pr. v.; 'i\j^) {j^y,^

levensteeken.

^ LISsJiLA w^ berhingg:a, w. sum., over-

schieten; overblijven; niettus-

schenpoozen; berhingga satoe hari, om

den anderen dag, — [N.].

berahma en berhama — skr.
• • •

brahma—, Brahma, naam van het

hoogste wezen der Hindoe's, den eersten

persoon van de hindoe'sche drie-eenigheid,

de scheppende godheid,

.tL^Jkb ^ berahmana — skr. brahma-

na — , Brahmaan, man van de

eerste klasse der Hindoe's.

W^

/ -Jjg wfJ6 ^ berahmarisji en berahma-

rïsji, of berahmarisi en

berahmarisi [in hik. en poëzie] — skr.

brahmar§i —, godgeleerde heilige, — Al

deze uitspraakvormen zeer verdacht, want

de ware uitspraak is berahmarisi, vgl.

maharesi (T.).

^ P-'-N^^ >-> berhoeroeng z. Pj^y,- —
^ 'm-

(C Y-^
berai, alleen in tj^rai-b^rai.

^ (C >-> (misschien drielettergreping en dus

^^)y, want de slot tweeklank ai

is in 't bataviasch niet bekend^ T.) berai,

batav., breien,

( C 4^, i^^vaherïj geven; schenken; toestaan;

toelaten; veroorloven; inwilligen; mem-

beri tahoe, te weten doen; kennis geven;

m. hati, moed geven; toegeven; verwennen;

pemberi, wie geeft enz.; gever; schetiker;

gave; gift; geschenk; pemberijan, schenking;

vei'oorloving ; inwilliging; gave; gift; ge-

schenk,

^
T- 5"? berija z. ^^V^ .

^ V.;>nA-> %i«> berebat, verre bloedverwant,—
*[R.].

•^ ^2>^vA-> ^ berèbet, batav., met geweld

bersten of scheuren, — [B.].

V2>0 ^ berïta— skr. wr^tta (zoude in *i

mal. w^rta geven^ T.) —, tijding;

bericht; mare; nieuws; memberita, als

tijding enz, mededeelen; berichten; melden;

rapporteeren; memberitaï, als tijding enz,

mededeelen aan iemand; pemberita, wie als
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tijding enz. mededeelt enz,; berichtgever;

pemberitaan, mededeeling eener tijding enz,;

berichtgeving; melding; verslag; rapport;

scêrat p., schriftelijk verslag of rapport;

proces-verbaal.

Ui/ y

<X^ w> (mal. bar ai j ah), plur. <^^j^, en

bU^, schepsel; de plur., schepselen;

menschen; volk.

•^ f

25\jo

berijot, om strijd kampen,— [L.].

/O ^ berïtahoe, smst. van b^ri en

tahoe.

y

cS^ %—> I. lengtemaat van vier parasangen
**^ *

II., plur. J^, renbode; bode; zendeling;

afgezant; overbrenger van*s konings bevelen,

Os^ ^ berïda — skr. wr^ddha (zoudein

^t mal. herda geven, T.) —, oud; be-

jaard; oudgediend; wijs; m^nt^rï b., een

oudgediend raadsman.

-H- ^ ^ berêra en belêra, het hout,

vsraarmede het w^eefsel op het touw

telkens aangezet wordt; houtje om netten

te breien. — [R.]. — z. jjJü.

^ ^^>/wuO w> berëset, wispelturig. — [R.];

bal. m^rèsèt, ondeugend (T.).

¥: L^^ ysJüLLü ^ berisik, batav., levenma-

ke7id, — [B,].

^ i^ ^ beriaii^, zeker licht hout voor

dakribben. — [P.].

/•fr-ib w> beringin, naam van een' prach-

tigen boom — urostigma benjami-

num — .— z. b^raksa.

^ /t-^^ ^ boeringan, eene muurbloem.—
*[M.].

Lj, plur. j^y,, wapens; zege; uiteinde;

byssus; fijn linnen; zijde; rijke klee-

ding.

\ 5 LJ bizffirl (in hik. en poëzie) — port.

vicerei — , vicekoning.

J^y>^
plur. van^.

V^gg»^ besa, om deze rede^ daarom. — [G.].

^/-S^VaiuO besadji, w. sum., gereedma-

ken; — z. sadji. — [N.].

)(• #v \VawO besaro, w. sum., ondervragen;

vragen doen. — [N.].

-X- ÏJ \\.mO besarah, mooi; fraai. [L.].

/ ^

L *J LuOs speeksel.

^^JDy

, . 5LwJ boesana— skr. bh öé § an a—, sierlijke

kleeding; dos.

)\^^M^ besawat, w. sum., iets bevolen

worden, dat men graag doet;

saja diprintah pigi soengei ngijang

itoe besawat hamba, ik ben gelast om

naar soengei ngijang te gaan, dat staat

mij aan. — [N.]; pigi is brabbeltaal (T.).
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•X-/ CwwgO Msaja, de Phüippijnsche eilan-

.. - [L.].

y^ > V^vwO en k)Uj , plur. van Xiaju^j en ku^ ,

X y

•^
( W4>x^wgO bisbis, batav., met de vingers tmi

malkaar trekken; uitpluizen. —
[H.]; uit ^t bal. bèsbès (T.).

^
VI>^*^^'^

beset (jav. T.) en keset, batav.,

villen; stroopen; scheuren, — [B.].

^j^^wJj niembessoet, metalen zuiveren van

de alliage; besscêtan, wat gezuiverd

enz. is; penibessoet, wie of wat zuivert

enz.; middel tot zuiveren van de alliage;

perbessCêtan , zuivering van de alliage.

^ \VaawO bestari— skr. w i s t a r a , uitgebreid-

heid—, uitgebreide kundigheden bezit-

tend; volleerd; wel opgevoed; talentvol;

uitgebreide kundigheden bezittende enz.; het

uitgebreide kundigheden bezittend enz. zijn,

(zoowel de beteekenis als de afleiding

zeer verdacht, T.).

c y o ^

/jvJUyO» pers., tuin, met bloemen beplant:

rozengaard; plaats, waar welriekende

vruchten groeien: boomgaard.

^^^yO besar, groot; aanzienlijk; van hoogen

rang; gewichtig; dik; kebesaran, groot-

heid; aanzien; aanzienlijkheid; waardigheid;

achtbaarheid; grootschheid; trotschheid; hoog-

moed; rijksinsigniën; rijkskleinooden; besar

kapala, groot, met betrekking tot het

hoold, d. i. koppig; stijfhoofdig; mem-

besar kapala, stijfhoofdigheid toonen; zich

koppig enz. toonen; eeW kop toonen. —
*bebesaran, batav. uit 't jav., moerbezie-

boom en -vrucht (T.).

•X- ^^^>*^S*^w^JO baskat, batav., borstrok; veelal

van flanel. — [B.] — z. beskat.

(j>^>s.wO beskat, beter meskat, of badjoe

beskat, — wellicht verb. van

laiw< —, soort van ondervest, dat op de

borst gekruisd en op de heupen vastge-

bonden wordt.

Vj^> É>wwO biskoewït — verb. ned. —

,

beschuit.

\^;>nXwo beselit — verb. ned. —, besluit.

^ vmO bessoem, roode vlekjes op de huid

^ hebben. — [R.].

^^A^/^> , ar. — smst. van c-> en m**)^
—

V met den naam; <xiH é^, met den naam

van God (nml. begin ik), eene formule,

waarmede de meeste hoofdstukken van den

koran beginnen en die men daarom ook

gewoonlijk aan het hoofd van allerhande

geschriften plaatst, of uitspreekt, wanneer

men aanvang maakt met de eene of andere

handeling, bv. als men gaat eten, zich ter

ruste begeeft enz.

. jw|N.A^^

u) ^ G

»,^ bismil, I. — verb. van ^) |#^

II.— wellicht verb. van JUAib , ter
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linker zijde —, alleen in Jw«^ vj'y ^ ^^^

koran, die zoo geschreven is, dat elke i^s^

juist tien halve vellen (möéka) beslaat^

dus aan de uiterste linkerhand van een

folio eindigt.

bosman— verb. ned.—, bootsman.
er

^ cX>^AiyO böêsanda, oud van jaren, — [C.];

komt ook voor in de hik. Serangga

Bajoe. — [K.].

/*^-A\0 Msnoe en wisjnoe, Vischnoe, de

tv^eede persoon van de hindoe'sche

drie-eenheid, de onderhoudende geest. Wordt

ook als eigennaam van mannen gebruikt.

I? ÉAuO basCêta, eene soort van zijden stof

van Surate.

^/ wvwo besai, in plaats van ^^j^^, mooi;

fraai; bevallig; schoon; net [volmaakt

of in den hoogsten graad]. — [Sj. Bid.].

(s
besi, ijzer; b. lantai, slaafijzer; b.

tanah, ijzer van eene slechte kw^aliteit;

b. kav^i, stukje ijzer, behoorende tot de

rijksinsigniën, dat in vroegeren tijd de

regeerende vorst, vy^anneer hij gehoor ver-

leende, of in 't openbaar bevelen uitvaar-

digde, in de rechterhand hield, en vs^aarbij

men zwoer. De c:^i^ t van Lingga en Riouw

doen dit laatste nog, of zij doen een' vloek-

eed, bij het drinken van een weinig water,

waarin dat ijzer een' tijd lang gelegen heeft.

Bij de meer beschaafde Maleiers is de b^sï

kawi door deii koran vervangen; b. berani,

magneet; b. tj abang, zeker puntig chineesch

wapen, met twee naar boven gekromde

pareerstangen beneden aan het gevest. —
z. tekpï. — b. lintang, dwars-ijzer, be-

naming voor alle blanke wapens waarmede

men houwt. — ^besi-S, naam van een'

visch. — [L. bew.].

^^^^/s^AAw^ bosëta (zelden) — port. boceta—

,

r?A.w>^ r
plur. lajLo, eenvoudig (niet samen-

gesteld); milddadig; edelmoedig ; \:xf^],

de eenvoudige enz, bij uitnemendheid , d. i.

God; Jawx!} Sxc, dienaar van denzelve^

nom. pr. v. (z. basit).

i^MO bessing, volgegeten,

A^AA(WO (mal. basïtah), plur.Lil^^ee/jvou--

dig (niet samengesteld) ding; grondstof

(element); oppervlakte, .

4>^,A^vgO besïko, naaip van een' eetbaren

zoutwater-visch.

/ y

ZJ^VaIU-J? elke ware boodschap, goed of

slecht, waardoor het gelaat veran-

derd of eene ontroering te weeg gebracht

wordt; voorspelling; spec. blijde boodschap;

evangelie; geschenk voor den overbrenger eener

blijde boodschap.
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y/

yMj^, plur. .l^ï, mensch; de menschen; het

menschelijk geslacht; aböê basjar^cfeva-

der van het menschelijk geslacht, d. i.: Adam.

(mal. basjarï), den mensch enz.

betreffend; menschelijk,

w yy
dCj J^ (ïïisil- basjarïjah), fem. van het

voorgaande ; menschelijkheid; men-

schelijke natuur.

y y

^ A,jL/o s . plur. van ü^^juaj.

y y

Us0^9 het ziende zijn; het verstaan; met

plur. .La^t, gezicht, zoowel vermogen

als zintuig; kennis; schranderheid; doorzicht;

verstand; oefening van een vast gemoed.

y y y

) ^A^-> y plur. van j^

<* y o y

5 yvA-> (ïïial. ba§rah) voluit 'iyai^\,Bassora,

stad van Asiatisch-Turkije, in het

paschalik Bagdad.

y

y/CKOJ>9 plur. )j^, ziende; hebbende het

vermogen te zien; schrander; verstan-

dig; kundig; jX^), de ziende enz. bij

uitnem., d. i. Goi; jX^]ój^, dienaar van

denzelve (z. basir).

/ y

ÏJ yjk^Li) (mal- ba§ïrah), ar., plur. yLsj,

verstandsvermogen; bevatting: door-

dringend verstand; bewijs; getuige; betoog;

zorg; oplettendheid.

K)^

o 9

mjsOLJ (mal. boedloe'), ar., bruidschat;

vrouwelijke geslachtsdeelen; huwelijks-

contract; huwelijksontbinding ; het beslapen;

recht van bijslaap (?).

/ y

iJiXVy s. plur. van c>?^-

y y y

<^LJ \\JbLJ (lïial- batarikah) plur. van

y y

i^ S iVl^ N
,
plur. van CS-i^^ .

<y

y yy
^<S <y^ ^ (mal. batarikah) plur. van

y y

L ib At^ s . plur. van ^^,^\*
^y

y

j
Vl^ s . W/g'; werkeloos; ijdel; teniet; ver-

geefsch; mal. ook nog: het ledig enz.

zijn; ledigheid; werkeloosheid; ijdelheid.

y y y

A \\\^ s (mal. batalah), het schertsen bij

het vertellen; van een' daglooner:

het zonder werk zijn; het ophouden; ijdelheid;

nietigheid; krachteloosheid; werkeloosheid.

y y

y

VU s z. batawi.

c / yy
A > Av^ ^ z. batiwi.

y y o y
y o •

^J^i -, ^^ ^ (mal, batrakah) en ^^
(mal. batrikijah), patriarchaat.
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C y

t QJ> Js-^ en (J^^, ar. (lat. patricius),

plur. J;ll3j, Jcji^Ua^ en ^^uaj,

leidsman der Christenen of van een Christen-

leger (volgens den schrijver van den Kamöês,

van 10,000 man); patriciër.

/

LJLjHjH , ar., door middeL

A p> ^l^_^ . ar., rfoor middeL

-^

c X

Cdio ^l2-.>^ ^ï*- (griek. noLTptdpzyg), plur.

/ CJ4II3J en K^Ua^, patriarch,

<XjS^ 'tW _
"> (lïial- batrikïjah) z. K)ji.

VW s . plur. Xila^ en Jltüj^, dapper man;

held.

yi^ ^ . plur. van JJdU.

y y y

ÓsJ<x2^ (mal. batalah), plur. van JL^.

o ^

V t^ ^ (mal. boetoem), coll. (nom. un.

^ LLj (mal. boe tm ah), terpentijn-

boomen; terpentijn.

y c ^

c /

.. ^Y^ „s (mal. batan), plur. ^;^, ^jIj^

en ^wW^> èwi/c; binnenste van iets.

y c ^

/jtvJkla-J. plur. van ^.

^ aW ^ . plur. van ^^.

baatzken — van het ongebr.

C^vsü (c^ssü, Ay Aee/Ï gezon-

— membaatzken , zenden.

cX.5L-> I (nial. baad), plur. van Joiu.

II. ^la; Ci^)^ ^^? ^^^ daarna; J^Ut

Ci^ló, daarna nu. — Met die beide uit-

drukkingen vervolgt men gewoonlijk een'

brief, na de inleiding^ en gaat men tot

het eigenlijk onderwerp over; terwijl men

er veelal nog in 't mal. op laat volgen

k^moedïjan dari padg ïtoe.

y

(\^^_> . verwijderd.
*

y

(J^jC^, plur. van aa«^.

s^ c y

)cX>k_> - daarna.

y y ^

o
y ^ ^

,^CX50, plur. van tUiü.

9 y <j y

2$CXJI^ en iJi^iü, daarna; voorts; wiji

waba^dahoe, en daarna, en amma

badahoe, daarna nu, zijn twee uitdruk-

kingen, waarmede men gewoonlijk een'

brief, na de inleiding, vervolgt en tot het

eigenlijk onderwerp overgaat, en waarop

men veelal nog in 't mal. laat volgen

k^racedijan dari pada ïtoe.
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. y2A^ (mal. hs" slA), fIur. ijcLj} , gedeelte

eener zaak; onderdeel; stuk; één uit

velen.

L\a.X^, plur. óssü, tAftj, ^lj^ en ó^,

ver; ver afgelegen; verwijderd; afwe-

zig; verre enz.

ï v-Jo f plur. van i b .

LiuV-i^, e^Uj en e^Uj, coll. en sing.

(nom. un. ijLib), plur. ^jIjuü, wow-

t«;ew; kiekendieven.

AJJvJL^ (mal. biratzah), z. onder cL>Uj.

/JvJL-j, plur. van J^/

y c

.
I
VJCjlj * pi

y'

ur .van

<3)LX.i*->) Bagdad.

J>[iiJ .

y c y

o y

lJ^ (mal barai), plur. JlL, muil-

ezel.

y c y

j^V^X^ , plur. van ^l;

.

c z'

— smst. van <-.> en^ —, zonder;

behalve.

L bang verk. van abang.

o''

IL (pers. Llxilj, T.) aankondiging door

middel van de b^doek, inz. van de uren

van het gebed; de woorden, die daarbij door

den ^Jj^ moeadzdzin hardop geroepen
''

lil - '

worden en die aldus luiden: ^) 'l^f jjj)

j:^)^] J^^]
^t; Gorf 15 ^eer groot, God^

is zeer groot; God is zeer groot. God is

zeer groot; ik belijd dat er geene godheid

is dan God, ik belijd dat er geene godheid

is dan God; en ik belijd dat Moehammad is

de gezant Gods, en ik belijd dat Moehammad

is de gezant Gods; God is zeer groot. God

is zeer groot. Waar een komma (,) staat,

is de pauze zeer kort. — ook ebang (T.) —
mengebang, de bang opzeggen; membang-

ken (als ware het: bebang-en), van een'

overledene: cfe bang in het linker oor (hij

ligt op het rechter) spreken, hetgeen ge-

schiedt, wanneer hij in het graf nederge-

laten is.

III. z. abang II.; — * batav. (jav.),

rood van geverfde stoffen, kaji n di bang

bv. — [T.].

*IV. — pers. lI^L bang (spr. bangg)— ,

de hennepplant — cannabis sativa — ; be-

dwelmende zelfstandigheid, bereid uit hare

bladeren, om met tabak gerookt te wor-

den. — [Div.]. — z. gandja en Jiagïsj.

*V., jap., geld; munt. — [R.].
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Ö^>
boen^, interj. voor eeii bulderend geluid^

zooals bv. dat van grof geschut, de groote

trom en dergelijke; zoodanig geluid. — z.

deboeng en leboeng.

^ iitjjio bangboen?, batav., tor. — [B.];

z. bamboeng (T.).

^ ixüi) I» bongbong, afdalen aan weerskan-

[L.].

ten, gelijk de daken van de huizen.

*1I. (bal. boengboeng^ koker van bamboe,

T.), bamboezen emmer, om het vocht, dat uit

den aren-boom vloeit, op te vangen.— [R.].

^ ijs.Jt> , bengbeng koeping, batav., (ie-

mand) aan het oor scheuren^ er aan

trekken. — [H.]; uit 't bal. (T.).

^ yjio> membeng'èr, batav., hinniken van

een paard; vgl. jav. beker.— [H.].—
Ook b^b^ngèr; vgl. ook jav. 'mbengi-

ngèh. - [T.].

/ >^^-5t) bangsa— skr. wang9a—/geslacht;

stam; ras; soort: linie; familie; na-

komelingschap; berbangsa, tot een, inz.

aanzienlijk geslacht enz, behoorende zijn;

van een aanzienlijk geslacht enz, zijn; mem-

bangsaken, tot een aanzienlijk geslacht

verheffen; adelen; tot ééne soort rekenen;

als ééne soort beschouwen; vergelijken;

bangsawan en ^jt^^^ , van een aanzienlijk

geslacht; van adel; adelig; van goede afkomst,

r J4éjij bangsi— skr. wang^ï— , soort van

flageolet van bamboes, van boven

door de geleding van den bamboes gesloten

en van onderen open. Het mondstuk wordt

gevormd door aan den bovenkant een stukje

schuin naar boven af te snijden, waardoor

dicht onder de geleding een gat in de

bamboes-pijp ontstaat. Daauna wordt om

de geleding een smalle band van een blad,

een stuk papier, een plat gesneden stuk

rotting of dergelijke gelegd, zoo dat het gat

geheel vrij blijft, doch boven hetzelve eene

reet gevormd wordt, waartegen men de

Hppen zet; berbangsi, op een flageolet

blazende zijn,

(
jéésJO boengsoe (gemeenzaam, bij bena-

mingen van familie betrekkingen en

titels, ook: böësoe, öêtjoe en söë), laatst

geboren; jong0; de laatst geborene; jongste.

, uoJij bengngi s , wrevelig; boosaardig; gram-

storig; nijdig; wrevelige enz,; het

wrevelige enz., als hoed.; het wrevelig enz.

zijn; wrevel; wreveligheid; boosaardigheid;

gramstorigheid; nijdigheid, — * ba toe b.,

fijne slijpsteen, — [P.]. — itiembeiigngis, de

hoed. van wrevel enz. aannemen ofvertoonen;

kebengngisan, wrevel enz,

^^ v.AwJo z. onder ^j^ .

\^jl^y^s/j^JO I. bangsat, iemand zonder bepaalde

kostwinning; vagebond; gauwdief;

schobbejak; voorts ook : karakter ofeigenschap

vaneen' bangsat; segala K,alketfespuis;
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memban^sat, een vagebond worden; als een

vagebond leven of handelen.

*1I., batav., wandluis (T.).

•)(• iLwJi) , baoe bangseng, batav., een

sterke lucht, bv. van doodgeknepen

wandluizen (bangsat kaloe di pidjit).—
[H.]-

bangsoen^ en bansoen^, korte ^

puntige uitspruitsels op de horizontale

wortels van sommige boomen, zooals de

p^r^bbat, de pöëlai enz.; soort van puntige

mand, waarin door middel van een' band,

die over het voorhoofd gaat, sago op den

rug gedragen wordt. — z. tonggak en

amboeng.

t^

•X-^IMMCJU ban^sin;, batav., een dwarsfluü

(vgl bangsi). ~^[T.].

LwJit> bangsal, dak op palen, met of zonder

wanden, dienende niet tot vaste wo-

ning, maar als tijdelijk verblijf, of om er

iets onder te zetten of te bergen, bv. een

vaartuig, dan wel om er iets onder te

verrichten; loods; bergplaats; b. k^rëta,

koetshuis.

^
f
Juwwjb boengsfl, batav. uit *i bal., een

knoop in een zakdoek. — [T.].

^
f
jumJu boenysil, een jonge kokosnoot,

zoo groot als een zwanenei.— [R.] ;

batav. uit \ bal. (T.).

.

l) ÉjwJi> z. onder bangsa.

/ ^MtJi^ bangsal, van hout lang geveld of

omver gevallen en tot op het hart na

vergaan (vgl. ban s ai, T.). — Zoodanig hart-

hout is zeer gewild.

iji^ I. bengngang, gapend, zooals bv. de

mond, een kleed.

^ IL, batav. (uit ^t bal., T.), verwijden (bv.

een armband door het te rekken). — [B.].

^ III. (batav., T.) ziekelijke toestand der

schaamdeelen; venuskwaal; fluxus albus in

een' hoogen graad. — [R.].

^ iJb bengngoeng, soek., norsch.

^ mjk^ bengngong, verbaasd; sprakeloos van

verbazing; stom van verwondering (uit

*

't bal., ^T.). — [R.]; batav., gedachteloos;

absent van geest. — [B.].

^,,^jijij bengap, gedempt, zooals bv. eene

piano-snaar, waar men een' vinger op

houdt; van personen onspraakzaam; zwijg-

achtig; het gedempt enz. zijn; onspraakzaam-

heid ; zwijgachtigheid ; pembengap , wie

dempt; gereedschap daartoe: demper, bv.

van eene piano.

^ (,,_ Q jk.,> bengep, batav. (bal. zeer kleine

schurftpuistjes, T.), opgezet van

het aangezicht — b^ntek van de voeten.—
[H.].

^ i, >?jik,N I. bengök en bengek, batav., op-

gezwollen van het aangezicht, door

eene ziekte. — [H.].



CJ^ 23? CU^

II. neerslagtig; mismoedig; neerslachtige

enz,; het neerslachtig enz. zijn; neerslach-

tigheid; mismoedigheid; memlieng'ii^ok, de

hoed, van neerslagtigheid enz. aannemen of

vertoonen.

ClXJi) bangka, 1^ Banka, groot eiland

van Nederl.-Indië bij de oostkust van

Sumatra. — * 2^ een blok tin van öO d 60

kati. — [P.]; b angka -oei oe, Benkoelen op

de westkust van Sumatra (T.).

Ci-5sjii> beiig'ik, gebrek aan ademhaling.

-H- Ll>vX> bengek, batav. (bal. meer of min

heesch van de stem, T.),moeielijk

adem kunnen halen; aan het asthma lij-

dende. — [H.]; kortademig; aamechtig;

asthma. — [B.]. — z. bengik.

C:i>^ ban^koe — port. batico —, bank;

voetbankje.

C.i>^jb bengkoe, naam van een' boom,

van welks vruchten lampolie gemaakt

wordt.

L,^ yJat^ bineka, soort van gebak; b. koêkoes,

b. in heeten wasem gekookt.

^ L_JL3*\aJ"b bingrkatak, men., zekere kik-

vorschsoort (vgl, daj. baka-

t ak).— [T.] ; ban^katakkan , w. sum., eene

groote kaaimansoort.— [N.];lamp. boeha

(kaaiman) bakatak,de stompsnuitige soort

(als een kikvorsch), meer gevreesd dan de

andere (T.).

-K- \ujïL> bengkara, men. = mengkara.—

^[T.].

C 4 uJt5 beiigkaroeng, beter mengkaroeng,

naam eener zwarte, hoogbeenige,

geschubde hagedis.

^ 25 y^Jio bengkarah, bonekalah en bans-

kawan, dwarssparre; daksparre;

dakrib. — [L.].

^ / hf4^uJio beiig'kasa, soort van visch. —
[L. bew.].

^ )\l-ilL> bang'kala, in de keel blijven (z.

bangkai I, T.). — [L.].

r >Jsü\jJij ben§*kalis, naam van een' eet-

baren zoetwatervisch ; naam van

een eiland voor de monding der rivier

van Siak.

^ ^\aJ>b bongkalah z. bengkarah.

/ -J 0-50 bengkalai, van eenig werk gestaakt;

onvoltooid [wegens gebrek aan tijd

of gelegenheid]. — z. bang a i — membeng-

kalaiken, gestaakt enz, doen zijn (maken);

staken; onvoltooid laten.

/ .j ê^óJij bengkawan en niengkawan, soort

van lat, waaraan de bladeren ge-

regen worden, die tot bedaking dienen.

C'
> uJi> bengkajang, overmatig verzadigd

(onverschillig van wat).

L, membangkit^ oprijzen; verrijzen;

opstaan; zich verheffen; opstaan uit
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het graf, ah spook; ha n toe b.^ lichamen

van afgestorvenen^ die uit het graf ver-

rijzen en rondwaren; membangkitken
,

doen oprijzen enz.; dwingen te—; weldaden,

die men iemand bewezen, of misslagen, die

iemand begaan heeft ophalen; voorhouden;

verwijten; membangkitkan perkara jang

lama, oude koeien uit de sloot halen.

* II., w. sum., beteekent ook : iets opnemen;

wegnemen, — [N.].

bang^ket — verb. ned. —, banket

(suikergebak); soort van ind. ver-

snapering.

bongkot, grof en dik, — [L.];

(jav., ï.) de stam van een' boom.—
[L. bew.].

5b I. baiig:kar, stijf; hard [zooals een

dood lichaam]; van vleesch hard;

taai; het stijf enz, zijn; stijfheid; hard-

heid; taaiheid; memban^kar, de hoed. van

stijfheid enz. aannemen of vertoonen; stijf

enz. worden; kebangkaran , stijfheid enz.

* IL, w. sum., spoor; indruk, zooals van

een '^wagenwiel. — [N.].

Siji^ bangklr, alleen in bonj^kar-bang-

kir.

JU^

J^. , memben^kar, ontluiken, zooals een

bloemknop (jav. m^kar, T.); zich

opmen, zooals bv. een aardappel, die lang

gekookt wordt; van opgerolde of gevouwen

dingen opengaan; ontluiken enz,; pefubeng*-

kar , wat doet ontluiken enz.; p. k em a 1 öè a n ,

chirurgisch instrument voor het openen der

vrouwelijke scheede.

/>sjb> membongkar, van uit de laagte,

diepte of den grond halen; ophalen;

te voorschijn halen; een anker lichten;

lading lossen; een hoop voorwerpen het

onderste boven halen; uit het verband ruk-

ken; b. karang, benaming van roggen

van monsterachtige, eilandvormige grootte,

welke klipsteenen op den rug hebben, of

welker beenachtige verhevenheden op den

rug op klippen gelijken, waarvan de naam.

Wanneer het dier naar de oppervlakte

komt, kunnen er vaartuigen op vastraken

en bij het naar de diepte gaan medegesleept

worden. Ook kan dit geschieden in den

^ draaikolk, die de b. karang maakt, wan-

neer hij naar de diepte gaat, al bevindt

zich het vaartuig slechts boven de opper-

vlakte van het dier; bongkaran, wat uit

de laagte, diepte of den grond opgehaald enz.

is; membongkar-bangkir, met verscheiden-

heid het onderste boven halen, bv. een* hoop

kleederen, een archief; beleedigen iemand

door allerhande oude onaangename zaken

vóór de voeten te gooien; pembongkar, wie

uit de laagte, diepte of den grond haalt enz.;

werktuig om uit de laagte, diepte of den

grond te halen.
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p S^sJfO bengkeraii^, beter luenorkeran^,

^^ naam van een^ dunnen en niet hoogen

boom, die tot brandhout gebruikt wordt.

/ h^^S^JfO bangkas, van een' vechthaan

effen geel, of vederen hebbend , als

de gewone belang, d. i. bruin en wit —
(lamp. mangkas, T.); van een' persoon

fier; moedig; trotsch [als een vechthaan];

effen geele enz, vechthaan; fier enz. persoon;

het effen geele enz,, als hoed.; het effen

geel enz, zijn.

^ ( Kjo^ob > bebangkes , batav. , niezen,—
[T.]; 't bal. mebangkes (T.).

/ m^CN^JU boengkoes, pak; pakket; bundel;

baal; t^lor b., ei, waarin de

foetus bij het uitbroeien dood gegaan en

in het binnenvlies van het ei gewikkeld is;

memboen^kocs, inwikkelen; inpakken in

platte y breede voorwerpen, zooals papier,

linnen, leder, bladen, matwerk enz.; inwik-

kelen enz,; boen^kc^san, omslag; omhulsel;

pemboen^koes, wie inwikkelt enz,; pem-

boengkoësau, inwikkeling; inpakking,

f KMs^Jt> bongkas, opgelicht, zooals bv.

de wortels van een' omgevallen

boom, of de aarde door de wortels; eene

bocht naar boven vormend, zooals bv. een

klamp, waardoor iets vastgehouden wordt.

/ mj'ijio I.;» membingkas, van veerkrach-

tige dingen, die gespannen zijn

terugspringen; losspringen, zooals bv. een

gespannert haan; eene schielijke beweging

maken; van zijne zitplaats opwippen; opsprin-

gen; opvliege^i; schielijk op zijde springen;

van de mannelijke roede opwippen; Hos-

springen, zooals bv. eene plank van een

vaartuig; het bondbrekig zijn; — -^biiigkas

(binkej), w. sum., \^ pantons; liederen;

2^ over het algemeen beteekent het: zich

laten hooren; bingkaslah kau poenja

bitjara, laat eens hooren; sabingkas be-

dil, een geweerschot; bingkaskan (bing-

kekan) bedil, een geweer afschieten, —
[N.]; pembingkas, wat de gewoonte heeft

terug te springen; wie veel erectiën heeft -—

,

wat doet terugspringen enz,; veer,

IL, membingkas, van geruit goed het

monster er van opnemen, door de overeen-

stemmende draden van eene of meer ruiten

in dezelfde volgorde op een stokje te wikke-

len.

( >J4^0t> I. bingkis, geschenk van beleefd-

heid (ook bingkisan); membiiig-

kis, zenden een geschenk van beleefdheid.

^11. knorrig; korzelig, — [R.]. — z.

fj*J^, bengngis.

is^jt) I- bangkang, naam eener soort van

eetbare zoutwater-krabben.

II. van een werk gestaakt; geen* voort-

gang hebbend; membangkangken, gestaakt

enz, doen zijn (maken); staken.
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*IIL verslaan; kwetsen, — [L.].

iÜTOt) baiigkiiig:, — oorspr. chin.?— soort

van groote verlakte doos van vlecht-

werk of hout, met een^ grooten buik, voor

het bergen van kleederen, vroeger alleen

van China en Siam, thans ook van Palem-

bang en Java.

^ i5óo I- beng'kang, wederspannigheid,—
*[R.].

IL alleen in bengkan^-bengkon^.

III., bengkang-baii^koen^ (elk afzonder-

lijk geene bet.), == ben^kang:- bengkong:

(z. a.).

i>OIJ I- benjjkoenj, weefselachtige zelf-

standigheid tusschen de bladeren en

den stam der sago-palm.

II. (zou boeg. zijn), buikgordel, — * be-

ben^kon^, batav., buikband na het kra-

men. — [B.].

ii^JO bengkong, omgebogen, zooals bv.

een blank wapen, dat niet van goed

staal is; merabeu^kon^ken, omgebogen

doen zijn (maken); ombuigen; ben^kang^-

bengkong, omgebogen op verschillende plaat-

sen, zooals bv. een blank wapen, dat niet

van goed staal is; ben^kan^-ben^koeng:,

omgebogen, op verschillende plaatsen. —
z. a.

jió^JÊj boiigkaiig^, bewegingloos op den

grond liggend, zooals een doode of on-

machtige; bon^kan^-ban^king, van velen

bewegingloos op den grond liggend, met

verscheidenheid, zooals bv. dooden of on-

machtigen.

-X- i.7s*jb bong'kang', lam; wijd van elkander,

van voeten of vingers niet dicht

bij elkander te brengen. — [L, bew.];bal.

gapende van een wonde (T.).

ii^sJlJ bongkeng, bewegingloos op den grond

liggend, met de stuit naar boven,

zooals een doode of onmachtige.

^ is'sjij^ hengkang en bkang, soort van

dunne rijstkoek. — [C.].

•K- i>ol> bengkong, uitgehold; hol ge-
f 9

maakt. [R.].

ilN^ib bengkeng, licht boos; licht toornig:

licht geraakt; oploopend; korzelig; licht-

geraaktheid; oploopendheid; korzeligheid, —
* batav., kwaadaardig van menschen. —
[T.].

ii> (vgl. ^yo, T.), bengkong-

kong, naam van een' visch. —
[C.].

L
,
^L̂ \Ji^ I. bangkok, naam eener soort

van aap.

II. naam eener stad in Siam.

CwJiJSjb bengkak, gezwollen; gezwollen-

heid; gezwel; bengkang-bengkak,



241 JC^

krom; gebogen [op verschillende ivijze]; krom

en scheef; b. b. bagai üêlar dipaloe, op

verschillende wijze gebogen, als een slang, die

geslagen wordt; memben^han^-beii^kak,

de hoed. van gezwollen zijn aannemen of

vertoonen; ben^kak-ben^kil, gezwollen, hier

en daar en op verschillende wijze, inz. aan

de gewrichten.

(^ Jl-Ss>JL> liongkak, onbeschoft; ongema-

nierd; lomp; vlegelachtig; brutaal;

trotsch ; opgeblazen ; onbeschoftheid ; on-

gemanierdheid: lompheid; vlegelachtigheid;

brutaliteit; trotschheid; opgeblazenheid; mem-

bong'kak, de hoed, van trotschheid vertoonen;

onbeschoft enz. handelen.

L ö_;>^> bongkok, bochel; bult; gebocheld;

gebochelde; bochelaar; gebocheld

zijn: membong'kok, eeti^ bochel enz. maken;

eene gekromde positie aannemen, zooals bv.

iemand, die onder eene tafel wil kruipen;

zich vernederen.

X- L ilJ>^Jt> bingkak, eene vrouw, schier

gelijk aan een' man ; manwijf,—
[R.].

L
,

JL^OlJ bengkok, krom; gebogen; krom-

heid; membengkok, krom enz.

worden; beiij^kang-bengkok, krom op ver-

schillende wijze; krom en scheef.

^ K^Ü.) I- bangkai, blijven steken; ver-

MAL.-XEDERL. WOORDENBOEK, DEEL I.

stoppen; berbangkal, verstopt zijn; kebang-

kalan, in de keel blijven steken. — [R,].

* IL de nachtboom — arbor noctis— .

—

[R.]; — nauclea orientalis — .— [P.]; z.

bangkai (T.).

* III., w. sum., omgevallen boomen; gC"

kapte stammen. — [N.].

•,Wo»j^/ PvJt) bangkil, verwijt; verwijten. —
[L. bew.].

, N>sJt> bengkal
, naam van een' boom, zonder

waarde — nauclea orientalis F — z.

bangkai II. (T.).

. j^Jb bengkil ^n benggil, zich boven de

oppervlakte verheffend, zooals bv. eene

puist; eenigszins gezwollen; van de oogen

uitpuilend; membengkil, de hoed. vanopge-

zwolienheid aannemen of vertoonen; bengkal-

bengkil (z. (>^) gezwollen, hier en daar

en op verschillende wijze, inz. aan de

gewrichten.

)f psjib boengkil, batav. (uit 't jav., T.),

oliehoeken voor den landbouw. —
[B.].

)^OU bongkal == t ah il, goudgewicht,

hebbende de zwaarte van twee oude

spaansche matten, — bongkal, gewichten

om te wegen enz., is het kawi woengkal

[steen); want steenen dienden, zooals

bekend is, vroeger tot gewichten.— [T.].

1«
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bongkol en bonggol, buUachlige ver-

hevenheid; bult van den kameel of het

Indische rund; knobbel; wrat aan gewassen;

wratachtige uitwas aan boomen, waarvan

het hout soms zeer fraai is.

^^>Ot> boengkam, toovermiddel, waardoor

^ men iemand tijdelijk van de spraak

berooft; middel^ waardoor men iemand den

mond snoert (tot zwijgen brengt) (z.

boengk^m, T.); memboeiigkam , iemand

door een foovermiddel tijdelijk van de spraak

berooven; iemand den mond snoeren; iemand

tot zwijgen brengen; pemboengkam , wie

of wat van de spraak berooft enz.

¥: ós^JO boengkem, batav. (jav.), vaneen

^ geweer zwijgen; niet afgaan,— [T.];

vochtig (bv. van kruid, voetzoekers).— [B.].

^)êjsjij bangkoewa, naam van zekeren

vogel. — [L. bew.]. — z. tem-

pöêwa.

K- i)4I^vib bang^kaAvara , batav. (uit 't

soend., T.), halsstarrige (een

scheldnaam). — [B.].

^ <3 ^Si-^b bengkiJêdoe, naam van een'

boom— morinda citrifolia— met

eetbare vruchten, die ook als zeep dienen,

bij het wasschen van vuil goed, en wortels

waarmede men stoffen of garens geel verft.—
z. m^ngkcêdoe; soorten: *b. badak— fa-

graea morindaefolia; b. höëtan — fagraea

marindaefolia — .— [C],

Q j>sJt> bengkoewang en mengkoewang,

^^ naam van een pandan -achtig ge-

was — pachyrrhizus angulatus— van welks

lange, smalle bladeren zeilen en matten

(kadjang) gemaakt worden.

•x-/j^$vjb bangkoewan, w. sum., eene

houtsoort, tevens tot geneesmid-

del dienende. — [N.].

bengkóénang, malak., naam der

grootste soort van dwerghert.—
z. napoh.

c\j5sjlb bongkah, brok; blok.

^KSLjl^, membengkah, met kracht of

hevigheid eene uitwerking doen op

iets; raken^ in dien zin. — z. bantam.

/ J>sJt> bangkai, dood lichaam; lijk; kreng.—
Voor een menschelijk lijk, dat bo

hoorlijk overleden is, gebruikt men in de

beleefde taal liever het ar. oot<,, de over-

ledene,

/ 3\.Ji> bingkai, aangezette rand; invatsel;

boordsel; raam [primitief ter stevig-

heid]; op mal. vaartuigen dikke rotting of

lijst van hout, op den bovenkant van het boord;

b. (gelanggang) mata, de streek rondom

dé oogen; oogkiiilstreek; b^rbingkaik^n

rotan, van een rotting-rand voorzien ge-

voorden zijn,

^Ci>sJt> I. bangga, batav., pronkzuchtig ;

grootspreken.— [B.] ; uit 't bal, (T.).
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II., jav., ongehoorzaam; wederspannig.—
[C.].

-^ L^^ \Jê^ bans;'^!, xvederspannigheid (M.);

'jav. (T.).

beng'g^ala, Bengalen.

•H- i>sJL-> '>in8?oiij?, brooddronken. — [L.].

benggil z. b^ngkil; bengg'ol-ben?-

gil z. benggol.

Jo bonggol z. bongkol.j^
kSoi^ h^T^^gol ^ knobbelig; knobbeligheid;

membenggol, een knobbelig gedaante

aannemen of vertoonen; knobbelig worden;

benggal-benggol, knobbelig, met verschei-

denheid; knobbeligheid y met verscheidenheid;

membenggal-benggol, de hoed. van knob-

beligheid aannemen of vertoonen; knobbelig

enz. worden; benggol-benggil , knobbelig,

met verscheidenheid; gezwollen ^ hier en

daar en op verschillende wijze, inz. aan

de gewrichten ; knobbeligheid, met verschei-

denheid.

baiigel, zeker kruid — bang-

leum — .— [R,].

^ Kjt-> I. (vgl. jL, T.) bengal en bengal,

oorpijn. — [C.].

*II. z. bangal II.

^ VjLJ bengoel, hatav. uit 't bal., gezwollen

van de oogen door schreien. — [T.].

, Vjio bengilgal, tijdelijk min of ipeer

hardhoorig door een accident, zooals

bv. een' droppel water in het oor, een' slag

op het oor enz.; niet willende hooren;

onvolgzaam; tijdelijke hardhoorigheid; onr

volgzaamheid ; kebeiigngalan , tijdelijke

hardhoorigheid; onvolgzaamheid.

r u*v\.-50 banglas, van een gezicht (uit-

zicht) onbelemmerd; vrij; ruim;

wijd; ver; onbelemmerdheid. — z. lantang.

¥r iA-io bonglong = boenglon — mi-

njap. — [h.].

K- C Q-.XjLj banglok, eene vischkaar. —

-

'[R.].

-^ r * %AjO boenglon , kameleon.— [R.] ; jav.

(T.).

^ èA-^Lj banglö, sing. — eng. bungalow -

huis, inz. landhuis, met een dak van

stroo of bladeren.

/ -.XJio boenglai, naam eener soort van l^ng-

koewas, hebbende geneeskrachtige

eigenschappen; b. kajoe, naam van een'

boom , welks bast in de geneeskunde tegen

om zich vretende zweren gebruikt wordt.

-K- , . ^-^lO bengin
,
gelukkig in zijne onderne-

mingen. — [R.].

-K- 4jL-> bei^oe, muf; duf; beslagen; uit-

geslagen. — [R.]; hatav., baoe b.,

de lucht van een lijk dat eenige dagen oud

is. — [H.]; vunzig. — [B.]; — balin.— [T.],
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ben^n^ah, vol zelfbehagen; ingebeeld

verwaand : laatdunkend; opgeblazen

eergierig; vol zelfbehagen zijnde; inge

heelde enz,; het vol zelfbehagen enz. zijn

zelfbehagen; ingebeeldheid: verwaandheid

enz.; membenoiio^ah , de hoed, van inge

beeldheid enz,; vertoonen.

: / ^Jt-.> bengal z. beiigal I.

o o ^ cc
en aüib — pers. c:^5j, ci-^b en

2ulilj — slof, waar lusscben iets ge-

weefd of gestikt is.

bap, interj. voor een dof, ploffend

geluid, doffer dan bak, zooals hv. dat

van iemand^ die op een' zacliten grond

valt; zoodanig geluid. — z. d ebap, lelt ap,

gel^bap en gelebbap.

*ui-> bopati (in bik. en poëzie) — skr.

bh(pati — landvoogd.

if iljü bepari, = ^J^,- — [C.].

y o/ y

)(-cXAiL> z. ti*^.

I. bak, periodieke stroomingen in zee,

die van de moussons afhangen.

IL interj. voor een dof klappend geluid,

minder dof dan bap en boek, zooals bv.

dat van een' slag met de band op een vol-

len schouder: zoodanig geluid. — z. d^bak,

l^ba^, g^l^bak, g^l^hbak en g^dom-

iak.

*III., batav. (chin. v. Foekjan bek^ ge-

woon chin. m^), chin. inkt, zoogenaamd

Oost-Indische. - [T.].

C a«> boek, interj. voor een dof, ploffend

geluid, doffer dan bak, zooals bv. dat

van een kokosnoot, die van den boom valt;

zoodanig geluid. — z. d^boek, Ie boek,

gel^boek en gelebboek; — bak-boek,

met herhaling en verscheidenheid van geluid

(helderder en doffer).

l
,,,

Q ^ I. bok— nederl. hoek — journaal van

ontvangsten en uitgaven; aanteekenings"

boek.

^11., jav., moeder; dame: mevrouw. —
[C.]; z. embok (T.).

y y

vji^ , ar., hei blijven; het duren; het volharden;

het voortduren; — bestendigheid; duur;

volharding; eemvigheid; mal. ook nog besten-

dig; duurzaam; onvergankelijk; eeuwig: dari

pada n^grï jang fana kepada negri

jang baka, van het vergankelijke naar het

onvergankelijke gewest.

y !>

i vjio plur. van ï Jü ,

y y y

oViLj plwï*- van Ljib .

\^2^ÜJ> bakti — skr. bhakti —, dienst;

dienstbetoon; eerbied; eerbetoon; hulde:

vereering; aanbidding; berboêwat b., dienst

enz. bewijzen.

i



^
^A_> boktja, reiszak; reistasch; necessaire.—
^^ z. oentjang.

X- / '^^^^V0__^ boktjï — oorspr. chin. —
verguld chineesch huisiempeU

Ije. - [».].

/ y

yTsjs I., plur. .yb en J>Ut, coll.^ rundvee.

II. en Jü plur. van ïJii .

Liu ) >ii-> pi^iï*- van ^) ^_P_^ piur. van iyu.

I:^ ) yfi_N , Hyppokrates.

// /

is %Ü_> (mal. bakarah), plur. ci^ïyb, Jb,

yü, jUb en^ybh ^^t^A; rundvee; koe,

^ / IJ^Ji-) ( (..5^) ll>aksi, bengg.?, een zeil

tegenhrassen.

•X-x^wvyJO (jav. beksan), ^wJu^, dansen

onder begeleiding van muzijk (T.).

. VÜ_> I. (mal. bakal) , Ae/ ^e voorschijn komen;

hel uitkomen; hel uilspruiten; hel voort-

brengen van groenten.

II. (mal. bakal), coli. (nom. iin. ^^),

plur. Jyb en JUbf, groente, uit zaad

voortgebracht; moeskruid.

/ C/ /

^^^Ail^ (mal. ba k lab), nom. un. van jiJ.

\ 4 Ji_> plur. van Jb I.

) %JU> plur. van JJi; II.

<^>ÜLj (mal. b a kij ah)
, plur. UlL , overblijfsel;

overschot; rest; bezinksel,

«.^iLj, plaats, waar veel wortels van ver-

schillende boomen zijn; tiijii) /^>
naam van de begraafplaats te Medina, om-

dat daar veel wortels van den boom rarkad

gevonden worden; M«jJl, de begraafplaats

te Medina.

-^ l üaÜ_^ bakijak en bakkiah — oorspr.

chin. — batav., houten schoenen

of klompen. — [B.]. z. ^^Jj (T.).

^ LIX-J bek — ned. wijk — of kapala b.,

batav., wijkmeester,

y z' /

i \ U—> en i^Uj (mal. b akar ah enz.), maag-

dom; maagddijke staat,

rO_> bakasam, ingelegde mosseltjes. —
[L.]. — z. p^kasam.

-X- f ytó \^-> bekakas, w. sum.^ in gereedheid

brengen; in orde maken,— [N.].

^ ^so beker z. baker,

J>0 (mal. boekoer), plur. van .^j.

^>s,o (mal. bikir), plur. .Go ï, het eerste

van elk ding, waaraan geene handeling

voorafgegaan is; waar nog niets van genomen

is; wat nog onaangeroerd is; zuivere maagd;

vrouw, na hare eerste bevalling; mal. ook

nog maagdom.
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5 d^v-> (löal. bikrali), maagd,^ >

f jèèS^ I- bekas, vat (alles wat iels kan

bevatten); het benoodigde tafelge-

reedschap voor een persoon , met of zonder

de pahar met het eten (couvert). — z.

badjana.

II. spoor; indruksel; wat een spoor of

indruksel ontvangen heeft en dus aan zich

draagt; b. kaki, voetspoor; b. tangan, m-

druksel der hand; handteekening ; b. löëka,

lüteeken; b. tcëboh, wat men aan het lichaam

gedragen heeft.

K- L
,

Jl-!>o, berbakak, te samen te doen

hebben. -^ [L.] ; voorttelen (van vee

sprekende). — [M.]; dekken; bespringen;

voorttelen. — [L. bew.].

\>ó bekkal, voorraad van hetgeen men

(voorn, voor een' tocht) noodig heeft,

ihz. voorraad van mondbehoeften; leeftocht

(z. bakal); b^rb^kkalk^n b^ras sa-

hadja, alleen van rijst als leeftocht voorzien

geworden zijn; bekkalan, de gezamenlijke

voorraad enz.

bekkil^ naam van een' eetbaren zout-

watervisch.

jj>0) f^^l ^^öm zijn; het niet kunnen spreken

\ [hetzij uit onnoozelheid , of van natuur].

jj>0 b?kkfthi, indruksel in de huid door iets

^ scherps^ bv. den nagel van eëh' vinger;

moet; membekkam ,' koppen (door middel

van koppen bloed aftappen); bekkanian,

wie gekopt is; wie moet gekopt worden;

pembekkam, wie kopt; koppenzetter; in-

strument daarvoor. *

"H
^

^"i^^ri 1 >^s I^ekandjar, batav., klikken:

klagen. — [B.].

4>0 beköê, gestold; gestremd; bevroren; aj^r

b., bevroren water, d. i. t}>; membekcê,

de hoed. van gestold zijn aannemen; stollen;

stremmen; bevriezen. —

i 47SO > plur. Jo en jOo , vroeg rijpe dadel;

iedere vrucht of ding, dat vroeg, ofte

vroeg tot rijpheid komt.

LLS Ó^ beköêkoe, naam van een' eetbaren

zoutwafer-visch.

io ó>^ bekoekoeng, soort van zeebrasem—
chrysophys calamara — .— [G.];

mak. bakoekoeng en vgl. &<&iCib (T.).

^
( C ^r^ bekoe-i, batav., geknield; doe-

doek b^koe-i, b^djalan b?-

koe-i = het jav. kèsot; mengesot =
b^djalan dengan pantat. — [H.].

^a5^0 plur. van^yj.

•^ O-A^A^^O bekilab, w. sum., opvangen van

een* slag of stoot, zonder er

echter den vollen zin van pareeren in de

schermkunst aan te geven, daar hier alleen
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bedoeld wordt het opvangen, zonder hel

wapen zijner tegenpartij uit de richting te

slaan. (») — [N.].

(*) Dat is bij 't pareeren ook geen vereischte.

y

vXt^O, plur. ^;UL , stom; niet kunnende spreken

^
[hetzij uit onnoozelheid, of van natuur].

-^^.*^>CNj bakijan, w. snm,, aldus; alzoo, —
[N.] ; moet zijn ^ l (T.).

OU

AjSsJ bakkiah z, bakkiak.
•

C^ V bag"!, praep.;, voor (ten nutte of ge-

bruike van). — Dient ook ter vorming

van den datief en ook (doch minder goed)

van den accusatief; segala pöêdji bagi

allah jang tijada ada didalam k^ri-

djaannja s^köêtoe bagïnja dan tijada

ada jang m^ng|ioekoemken bagai hoe-

koem nj a , alle lof zij Gade, die geen*

mededeelhebber in zijn koningrijk heeft (eig.

aan wien geen— is), en gelijk wiens regeering

niemand regeert; ada bagïkoe, ik heb (eig.

mij is); löehan jang t^lah m^ndjadïk^n

bagi (beter weg te laten) segala perkara,

de Heere, die alle dingen gemaakt heeft;

mengapa engkau tijada bagïmoe bap4?

n^arom zoudt gij geen^ vader hebben? ada-

kah bagïkoe bap4? heb ik een vader?

"^
/ .i\^o , nasi boefana, batav., rijst op eene

bijzondere w^ijze toebereid^ waar men

nog het een en ander op strooit enz. — [H,].

/.4 av^o begawan (in hik. en poëzie)— skr.

bh agawan—, eerwaardig; achtbaar;

aanbiddelijk,

•H- >>ó beg'or, zekere toebereide spijze. —
^ 'm.

J>0 beg-gaijvan aardvruchten, zooals aard-

appelen en dergelijke, bij het koken niet

malsch willende worden^ maar hard blijvend;

van andere vruchten, bv. pisang, die te jong

afgenomen is, niet murw willende worden; van

personen verhard; verstokt; verharde; ver-

stokte; het niet malsch enz, willende worden;

het verhard enz. zijn; verhardheid; verstokt-

heid; menibeg'g'ar, verhardheid ofverstoktheid

vertoonen; verharden; verstokken; kebeg^g^a-

ran, verhardheid; verstoktheid; k. raata,

verhardheid der oogen, d. i. niet kuAnen

slapen.

L Q_^^ begok, kropgezwel; krop — z,

gondong. ^

/•iLéJSo baglmana z. bagai II.

OsX^S^ baginda— smtr.van bahagijand^,

zijne (hare) gelukzaligheid— een titel,

die in de hikajats en in poëzie aan alle

vorstelijke personen zonder onderscheid, in

het gewone leven echter alleen aan den

regeerenden vorst, den profeet Moehammad

en de vier eerste kaliefen gegeven wordt,

en ook alleen wanneer men van hen spreekt.

Wordt die titel aan andere vorstelijke per-
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sonen gegeven, dan staat hij altijd na

den naam of de benaming.

^C>0 beggah, alleen in s^ggali-b^ggah.

^ , J>o I. bagëja, amb., sago, met kanari-

pitten toebereid. — [L. bew.].

II. een gewas— folium bagea— .— [R.].

^ y^^sj bagijftj wijz. van bahagïja.

|^M,AA>0 Z. ^b II.

•^ CI^ajSk) bagïjat, met spoed en ijver wer-

ken; wedijveren. — [R.].

•X- l JLa^^jSo h^gëi^ikfTiouten schoeisel; hou-

ten voetzolen met een' lederen

reep over den blooten voet. — [R.]; z.

•H- •%J>»i,>kJ>o bagikan, w. sum., = maski;

bagikan soengoet, al wordt

zij ook boos. — [N.].

^jjyX> Z. ^b II.

•X- 4xJ>s> bagijoe, w. smn., = kendati. —

[N.]; moet bagija zijn (T.).

•K JO I- bol, batav., de endeldarm (rectum);

de aars (anus). — [B.] ; jav. (T.); djam-

boe bol, eene lekkere roode vrucht, gelij-

kende naar den wijnappel.— [B.].—jambosa

domestica purpurea,

^K^ 1., membela, hoeden; behoeden; bewa-

ren; onder toezicht houden; beschermen;

verplegen; verzorgen; zorgen voor iets; be-

houden; redden, — z. pelihara, w^aarmedè

het veelal pleon. samen staat, staande dan
'

altijd het eerst: beLa pelihara; — ïkan

kïta terlampau baiijak, lijada terb^la,

wij hebben te veel visch, er is niet voor te

zorgen; membela waktoe, den tijd nuttig

aanwenden; den tijd uitkoopen; met zijn

tijd woekeren; perbela, hoede; bewaring;

bescherming; verpleging; verzorging; zorg;

behoud; redding; pembela, wie of wat hoedt

enz,; bewaarder; beschermer; verpleger; ver-

zorger; redder; behoedmiddel; redmiddel,

* II. watermoes — pontederia — .— [R.].

3\^ , ar. — smst. van e-> en ï — , zonder.

y

^\j , beproeving ; bezoeking ; moeielijkheid ;

kommer; onheil; mal. verb. is bala; b.

s^nï, de tering (ziekte); membalaï, aandoen

aan iemand; beproeven; bezoeken,

^ir/0 0^-> belabat en belebat, stompe

degen; houten degen, — [C.].

^ %->^\) belaboer (jav., T.), provisie;

rantsoen, — [L.]. — z. p^laboer.

X- ^^^\> belabor, slecht van gezicht,— [R.].

)(/ w>*o^\> belabas, soort van zijden IWol",

met schuine streepen en eenige

draden gouddraad, dienende onder anderen

tot boordsel aan de binnenzijde van klee-

deren en dergelijke; songkok b., muls van
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bovenbedoelden stof van een^ bij zonderen

vorm, vroeger eene dracht van oude lieden

^ en Klingalezen, thans nagenoeg in onbruik.

^L1U^\) belata, naam van een' visch. —
[L. bew^.]. — z. pelata.

dJo^ I- belati (oorsprong onbekend), al-

leen in samenstelling met een zelfstan-

dig naamvsroord lali b., europeesch touwwerk;

~ kaïn b., europeesche geweven stof; bdewa-

tan b., europeesch maaksel,

*II. naam van zekeren vogel. — [L.

bew^.]. — z. belantik.

•>^ i-i jA> belatoeiig, batav., made in een

lijk of kreng (sund. bilatoeng);

zekere kleine boom met wit vocht in den

bast. — [T.].

L JL-y 3A^ belatok, naam eener soort van
* *

specht— picus minor; sitta— .— z.

patok en latok (bal., b^latoek, jav.

p^latoek, T.).

Ci5o^\-j belatik, ofbelaiitik = djelatik.

y^t^\-^ z. a dj ar.

—^^Kj> belatjoe = kaïn mentah, soort

^ van ongebleekt Indisch katoen; 1).

ketarai, keper ; b. mïnjak, belatjoe, die

naar olie ruikt,

-y^ J^ ^ belatjan, gezouten en fijnge-

stampte kleine garnalen, of visch-

jes ^ vormende eene deegachtige zelfstandig-

heid, een onmisbaar artikel in eene mal.

keuken; berbelatjaii, van spijzen met be-

latjan toebereid zijn; tij ada b., er is geen

belatjan in; niembelatjaui, met belatjan

behandelen, d. i. met belatjan toebereiden.

(3 j\-> phir. van oJo .

^ S ö^\-> beladoer, fluweel. — [L.].

^^ö^^^i-J» benang s^blado, batav., een

kluwen garen, — [H.].

A^^^Ao beladau, soort van korten dolk,

dien men gewoonlijk verborgen (in

den buikgordel, de mouw enz.) draagt, om

er kwaad mede te doen.

^ O ^j\-) belaron^, doodkist, — z. la-

rong. — [L.].

cJUu^^' membelasah, nossen ; ranselen.

y y y

Aj^ ^j\-> (iwal. b a 1 a ra h) , welsprekendheid;

gave van welsprekendheid,

Q.^Kj> belanga, ondiepe pot, met wijden

^^^ mond, zonder ooren of pooten.

^^•wD^\> belang*oen, die zich iets inbeeldt

en 1 er voor houdt, alsof 't zoo

was, daar 't zoo niet is; die uit blijdschap

of begeerte tot iets praat van dingen, die

nog niet zijn, alsof ze waren; die praat

alsof hij mal is. — [L.].

•^/•i^^JAj belaiigaii, naam van zekere

vruchten. — [L. bew.].
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bélanpan en bcèlang, naam van

een^ boom — colocasia vera— welks

wortels geneeskrachtige eigenschappen be-

zitten.

'H- •%JIi.^\> halangkan, it^erf/oo/^; paardenwed-

loop. — [R.].

L^ S ^\> I. belaka, allegaar; allemaal; s^-

möëwa b., allen, int.

*II., w. sum., enkel, het te samen zijn

van eene soort^ zonder bijvoeging van andere

voorwerpen; roepiah belaka, guldens,

zonder andere muntsoorten; sarat oes roe-

piah belaka, honderd guldens, in tegen-

stelling van saraloes roepiah, honderd

gulden; roem ah belaka, een huis zonder

meubels; 2e. schijnt het ook te beteekenen :

in orde zijn,

mjj ^K> belakang,, achterste gedeelte; achter-

zijde; achterkant; rug; tdêlang b.,

de ruggegraat; dib^lakang, achter; na;

dari b., van achteren; k^b^lakang, fiaar

achteren; b. höêtan, naam van een aan-

zienlijk eiland onder Lingga-Riouw; mem-

belltkatiig, achteraan komen; achter staan;

de achterhoede uitmaken; membelakangken,

tichteraanstellefi ; voorbijgaan; onwetend laten

van iets; zich aan de achterzijde van iets (dir.

öbj.) plaatsen of bevinden; p^m belakang,

wie achteraan komt enz,; wiens gewoonte het

is het te doen; achterhoede; achterblijver;

natrekker.

^-ójS^ belakin en belaiigkiii (nieuw woord),

koolteer,

^/ ]>j/v-> bilala, een vraat die alles gulzig

inslokt. — [L.]; z. balalah (T.).

y

j^^-^^ naam van den persoon^ die, in den

tijd van Moehammad, door het uitroe-

pen van zekere woorden, den geloovigen

aankondigde, dat de profeet zijne gebeden

verrichte, van daar: een kerkedienaar, diuAers

moeadzdzin geheeten, wiens anibt het is, de

biduren, door het roepen van die woorden en

het slaan op de bedoek, van de manarah

(waar die is, anders van uit de masdjid)

bekend te maken; mal. verb. is bïlal.

ij^w i- belalang, sprinkhaan; naam voor

alle cicadariae; ook als nom. pr.

gebr.; b. gambar, naam van den eetbaren

sprinkhaan, die in zwermen zoo groote

verwoestingen aan planten aanricht; b.

köènjit, kleine soort, die zich in die plant

ophoudt; b. padi, soort, die zich veel in de

padi ophoudt; b. makanan pöêjoeh, soort,

die den kwartels tot voedsel dient; b. d a oen,

, het bekende wandelende blad, dat gegeten

wordt en, zoo men. zegt, uit het blad der

gewone, lange, smalle katjang of de kara

ontstaat, verschillend van b. ranting, het

wandelende rijs, dat zich uit een dor, nog

aan den boom vastzittende takje ontwikkelt.

Men wil nog stukken van het moederrijs
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aan het lichaam gezien hebben; wordt niet

gegeten; b. ban t o e, van een leelijk voor-

komen; wordt niet gegeten; ïkan b., de

vliegende visch (bal. walang^ T.); gïgi b.,

sprinkhaan 'tanden; zekere steek bij het

naaien, die ook bij het weven kan nagebootst

worden; pa b., de vader van Belalang, naam

van een* waarzegger, de held van een

verhaal, schilderende zijn treffen in het

waarzeggen, veelal aan de slimheid van zijn^

zoon Belalang te danken. Daardoor is hij

tot een spreekwoord geworden, als iemand,

dien alles medeloopt, en van daar de uit-

drukkingen: bcëdjoer p. b., geluk in doen

en laten van Pa Belalang; l(wah p. b.,

geluk van P. B.; 'ilmoe p. b., kunst van

P. B. — z. kadoek.

* II., batav. , sterrewichelaar ; waarzeg-

ger. - [T.].

L JJ^ r^A-^ 1. belalak, van de oogen vuijd

openstaand, zooals in ziekten of

bij dooden. — z. belïjak. — membelalak,

de hoed. van wijd openstaande aannemen,

^ II. een wit plekje op den oogappel. —
[L., M.].

^^\^ belalah, gulzig; vraatzuchtig; vraat-

achtig [in den zin van alles zonder

onderscheid etend]; gulzigaard; vraat; gul-

isigheid; vraatzucht; vraatachtigheid, — z.

dj^lodjoh en p^lahab.

/ -J^\«> belalai, elke aanmerkelijke ver-

lenging van den snuit van een dier,

hetzij hol of niet; slurf; tromp; zuigwerktuig

van insecten, van vliegen, vlinders en der-

gelijke; de slurf van een' olifant (bal. t^m*

boelele, ï.); de snuit van een' tapir; b.

ajam bela n da, de lel van een kalkoenschen

haan; b. pöêwak, naam van een' boom,

waarvan de wortels in de geneeskunde ge-

bruikt worden; b. djiwa, slurf der ziel [\),

soort van versnapering van eieren met

eene rozewater-suikersaus; moet waarschijn-

lijk zijn pelalai djiwa, wat de ziel af-

getrokken doet zijn,

^ /•w^^^\-> balamaii, smeulen, zooals vuur

onder de asch of als hout, waar-

van de vlam is uitgegaan. — [R.]; bal.

halaman (T.).

L jLJ ^A^ belanak , naam van een' eetbaren

zoutwater-visch, die op den ra

pang gelijkt, maar kleiner is; soorten:

b. angin; b. sörok, zeer vet; b. k^d^ra,

zeer klein soort; b. poet eb; b. hïtam; bela-

nakan, gew. in smst. met tanah, weeke

zeegrond (modder met een weinig zand),

zoo genoemd om zijne overeenkomst tiiet

de uitwerpselen van dien visch.

/-i^^\-> belanai, soort van versnapering,

bestaande uit een dik gekookt beslag

van enk«l eieren, dat met eene suikersaus

gegeten wordt,
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0ijKj> belaoe en belau — verb. ned. —
blauw; blauwheid; blauwe kleur; mem-

belaoe, blauw worden.

0\dKj belawa, soort van grool zwaard.

L-Jt£63A-^> membelahak , reutelen; roche-

len; kuchen.

/ >< /
^

0^\j plür. van £d^.

^ {^jyO ^Krn^ boelait, een aardvrucht.— [R.].

^ w>^\j belajoer, w. suni., lange, platte

smalle vischsoort, ook genaamd

balejdang. — [N.].

^ >->^\-> Jf- belajam, trillen; met de hand

^ beroeren. — [M.]; zwaaien, nam.

met een zwaard. — [L. bew.].

* II. soort van visch.— [L bew.] ;— smtr.

van böêloe ajam?

H^^jX^AA-) I- z- belabat,

II. soort van versnapering, van pisang

en kleine dobbelsleenen van de aardvrucht

geledek, in wasem gekookt.

III. zekere pas bij het schermen, waarbij

de schermende recht vooruit gaat, daarbij

de beenen hoog oplichtende, ongeveer zooals

de koningen en helden in het chineesche

tooneel.

/ mjsX^ belebas, in de bouwkunde re-

gel van een wand, waartegen de

planken gespijkerd, of andere soorten van

wandbekleeding vastgebonden worden. —
(z. b^röti); b. tenoen, bij het weven

roede van den kam; spouwhout.

c ^ c 5>

KaAo , pers., naam eerter soort van nach-

tegaal.

12« ^X_> belat, fuik van resssim-siengels.

•X- u*^X^^ belet, bataV., niet kunnen inhouden;

kebelet, buikloop hebben. — [B.];

bal. in *t nauw gedreven (T.).

\^*yJ^ I- beloet, paling; aal; töêlang b.

[geraamte van een^ paling), soort van

engelsche steek (naaikunst).

^11. te samen rollen (als eene slang);

omwinden. — [L.].

* III. weven. — [M,].

|M^X_^ belit, omwindsel; kronkel; bocht;

membelit , omwihden ; omwikkelen ;

omroUen; omkrohkelen; binden; kronkelen;

in bochten loopen; zich om iets heen slingeren;

nienibelitken , om iets winden, zooals bv.

een band om een' vinger; om iets wikkelen;

om iets kronkelen; pembelit, wie of wat

omwindt enz.; voorts: bindloon; opvatloon;

belooning voor iets dat men gevonden heeft

(vindloon); wie of wat kronkelt; wiens

eigenschap of gewoonte het is; pembelï-

tan, omwihding; omwikkeling: omrolling;

omkrohkeling ; binding.

c /

f^^Js^ I. (mal. balach), naam eener stad i

^ Ghorasaa.

m
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II. (mal. balach), frotsch; hoogmoedig;

hoogvaardig ; groofe lichaamsgestalte; lengte;

hoogte; eik,

(\\^^ plur. dhen ^*))óL , landstreek; gewest;

provincie; stad; de plur. óh wordt ook

als sing. gebruikt, met de bet.: bewoonde

landstreek,

)cX-AO beleda, soort van versnapering^

zijnde een gestold kooksel van agar- 2

of meel van de katjang hïdjau, dat gew.

in ruitvormige stukken gesneden en met

eene suikersaus gegeten wordt.

/•i)cX-X-> plur. van dL,

aJÜo I. beldóê, naam van een' vogel.

II. minder gebr. behêdoe en be 1 ce-

der (b — port. veludo — satijn.

^ *A-> I>alar, soort van kraai. — [R.].

yX^ » membelar, overal rondloopen en zonder

overleg allerhande, inz. onbetamelijke of

nietswaardige dingen doen, zooals bv, kleine

kinderen, die aan zich zelven zijn over-

gelaten. — * beier, batav., ongezeggelijk;

ondeugend. — [B.]. — z. amblar IL

/ mÜ^ I' belas, deernis; medelijden.

II. getal tussclien 10 en 20, of boven

10 en beneden 20. — Met de adj. num.

card.. van 1 tot 9, die men zich echter

als ord, moet denken, er vóór vormt het

twee woorden; sebelas, één (d. i.: eerste)

getal tusschen 10 en 20, of 1 boven 10,

d. i. elf; töêdjoh b., zeven getallen (d.

i.: zevende getal) tusschen 10 en 20, of 1

boven 10, d. i. zeventien enz,; berapa

b. ? hoeveel getallen (het hoeveelste getal)

tusschen 10 en 20? hoeveel boven 10? —
Hierop kan men zeer goed antwoorden:

soewatoe of satoe, één; berbelas-^, uit

een hooger dan het eerste getal tusschen 10

en 20 beslaande zijn.

U^. bolsa (zelden)

beurs.

y yy

port. bolsa —

/.iLwwiA) ^ïï e;'^, balsam; ook de boom.

-x- 1
,

JlujlA^ bolsak, batav. — verb. ned. —

,

bullzak.

f, de balsamboom.

y >

o y

mJo (nial. bal ar), doel; wat het doel bereikt;

in 't mal. ook nog: plaats, waar men

uitscheidt met lezen; merk, dat men op

zoodanige plaats maakt.

y o !>

VjcA^, Bulgarië.

j
y o y

^ , fluim; sHjm.

y c y

(rTt-^
(mal. balramï), fluimachtig, slij-

mig.
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mJU I- bflang, gevlekt; bont; vlek; boniheid;

kcëda b., een bont paard, sakit b.,

soort van melaalschheid; berbelang, gevlekt

enz, zijn,

*II., buiten aan 't hof; buitenhof, — [L.].

m^X^ belilMf, porselein, voorn, chineesch.

{^^ysjyiéjij<^ bjlenj^set en belenset , van de

benedenste oogleden slap neder-

hangend f zoodat de binnenkant zichtbaar is,

beloiigsong, jav., met goud
»

overtrokken; draden van twee

kleuren samendubbelen. — [L.] ; overtreksel

van metaal; kain b., zekere stof van katoen

en zijde. — [P.]: — ^^batav. (jav.), een

trechter van papier of bladeren; een trech-

tergewijze ingedraaid pisangblad, om er

^mping in te doen.— [T.]; z. kelongsong.

beloengkoer, naam van een' eet-

baren zoutwater-visch; soorten: b.

pasir; b. paja; b. pisang, om zijne

geele kleur, zoo genoemd. — ^belongkor,

een zwaardvisch. — [L.].

belangkas, naam eener niet

eetbare soort van zoutwater-

krab, met een beweegbaren, harden, drie-

kanten en puntigen staart, gelijkende veel

op een^ driekanten degen; de eieren woorden

gegeten; êkor b. = pedang Si?tijaboe,

driekante degen.

/>iw5sJiX> bel

/ w^^oLAo belingkas, klein bosje^ inz.

van de tóe ba- wortel: membe-

lingkas, tot een klein bosje samenbinden;

berbelingkaS) aan kleine bosjes samenge-

bonden zijn,

-X- Ï.J>sAa> balingkoeng^, lang zwaard, zoo-

als de zeeroovers gebruiken.

iiJ^OlAi belongkang, soort van lage ri-

vierschuit.

i.J>s«xio belongkeng:, naam eener kleine

eetbare zoetwater-slak.

/%^oiA> z- belakin.

^ ^ o ó>^jijo belengkotan , staafgoud;

staafzilver, — [R.].

{^iSsJiXd beloenggoe (uit 't tamil, T.), boei

{hand- of voet-); kluister; membe-

loenggoe, boeien (aan handen of voeten);

kluisteren; berbeloengjoe, geboeid enz. ^ijn.

^ -^•iJiwvJiJo balinggangan, w. sum., in

menigte; met velen door el-

kander; in een' hoop rondom iemand staan,—
[R].

^ <X^wOMj balangênjeh, soek., naam van

een' zeeroof drijvenden volk-

stam van de soloksche (Soeloe-) eilanden. —
z. bïla ngëngek.

^ /}èèJLX> boelngoes, jav., bedrog,— [C],

L Jl^Ji^ balk (mal. balak), bont haar (y^n

dieren). — z, b^lalj:.
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^- ^_A> belak, vlammen; plekken [zooals in

sommig houl] ; b. majang m^ngöë-

rai, vlammen, die op een' geopenden palm-

bloesem gelijken; lierbelak, gevlamd enz.

zijn.

i Ji-Jj I. belok, — verb. ned. — blok,

om er de beenen van iemand in te

sluiten; sluilblok; membelok, in U blok

sluiten; pembelok, wie in 'f blok sluit;

pembelokan, in-U-blok-sluiiing.

* II., batav., modder; modderig = lódrók,

erger dan bèlèk. — [H.].

^ / j^éJUo balkas, groote zak of iets dat

van garen gebreid is. — [L.],

^ / >WsiLo^ eigenn. van de koningin van

Sjaba;— men. (boelkis uitgespr.):

poeti (d. i. poet^ri) baloekis of baloe-

kih. — [T.],

vanV^iLLj boelkija, pers.^ nom.pr. v., naam

een' koning ;
— ^ boelkijo

,
jav., heilige

strijders; priesters, die door geloofswoede

den krijg met verbittering voeren en ge-

vaarlijk zijn. — [R,].

¥: CiisJo I. belêk, batav., openrijten.— (B.);

belek-belak, grasplekken, die in

den regentijd niet slijkerig worden. — [R.].

II. wijd open van de oogen ; gapende van

den mond. — [G.].

*IIL en bétjêk, batav., modderig; slik-

kerig. — [B.]; ^t bal bèlèk (T.).

iLXA> bilalang, staren van de oogen (bat.

bilolang, jav. mal^l^ng). — (T.);

^ boelalang^, w. sum., het rollen der oogen in

het hoofd, zooals van iemand die woedend

is; groote oogen zetten; het verkeerd draaien

der oogen, zooals van zieltoogenden. — [N.].

diXXj en ^Tj, ar., bij God (bij het doen

van een eed).

i^J<^ belom, nog niet; b. lagi, nog niet;

^ b. pernah, nog nimmer; b. sampai, bij

.
smtr. beloempai, 7iog niet; s^lama-2 b.,

zoolang nog niet: sebelom, zoolang nog niet.

/.«\m4^,A->j smst. van bïla en mana.

^ ^Êj<>^^4>mJ<j> balambang, bundel: pak; vlok

van de ïdjoek of gemóêti. —
[R.]; balembang, w. sum., eene streng

touw van ongeveer 200 vadem; ook: een

streng garen. — [N.]; balembang;, bundel;

pak; naam van eene soort van bies, dat

veelal tot het binden van het een of ander,

bv. gras, gebruikt wordt. — [L. bew.];

belambang:, een bundel; eene vlok. — [M.];

belembano:, bundel; tros; plank, van een'

palmboom gemaakt. — [C.].

^ iA-|^> baloembaiig = galoembai^g. —
[P.]. — z. gelombang.

belimbing, naam van een' boom —
averrhoa — die eene eetbare vrucht

draagt; de vrucht zelve; de kantte en
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vlakten van eene kolom, die meer dan 4

zijden heeft, welke bet. ontleend is aan

den vorm der b. manis, die vijf ribben

heeft; soorten: b. manis, de groote, zoete

b., met vijf gevleugelde ribben; b. böêloh,

zuur. Wordt als een aangenaam zuur in

de keuken gebruikt, ook gekonfijt. De bloe-

sem beeft geneeskrachtige eigenschappen;

b. b^sï, zuur en zoet. De bloesem heeft

geneeskrachtige eigenschappen; b. gading,

zuur en gebr. als de b. besï.

C5^ belompai, — z. onder b^lom.

^•A> belin, naam van een' eetbaren zoet-

en zoutwater-paling.

•X-^.^A) balen, balav. — verb. ned. —
balein.

jVXJLA> belantara — (skr. en oud-jav. wa-

nAntara), uitgestrekt hosch, inz.

lusschen tvsree bewoonde streken, rivieren

of wegen (mij niet anders bekend dan als

naam van een groot bosch, terwijl flat „tus-

schen bewoonde enz.'', vermoedelijk toe te

schrijven is aan de vermeende afleiding van

antara. T.); padang belantara, voor

padang dan belantara, vlakten en uitge-

strekte bosschen; öêtan rimba belantara,

voor üètan dan rimba dan belantara,

wildernissen, hooge bosschen en uitgestrekte

bosschen.

( m>^JCÜo beloentas , naam van een' struik—
pluchaca indica; baccharis — die

men voor heggen gebruikt, en welks bla-

deren rauw bij de rijst gegeten worden.

^Jj balintang, w. sum., in den rug

aanvallen; omsingelen, — [N.].

-K- iXx--

•¥c fui/Jo belentoeng, batav., k\kvorschsoort,

die zich op de boomen ophoudt,

zich bij regen opblaast en oeng-oeng

roept; vgl. onder betoeng— [T.]; B. heeft

b^lèntong en als beteekenis ook: opgebla-

zen,

mjiXJ^ belenting, van den buik tot barsten

toe opgezet, alsof liij opgeblazen ware.

-X- L^ JIXJLaj belontak, zandspiering (visch).—
[L.].

L OjuLa^ belontok, naam van een' eetbaren

zoet- en zoutwater-visch.

C^kAJLL I. belantik, z. belatik.
«

II. springveer met een stekend wapen

of schietgeweer aan een toestel, om wilde

beesten te dooden; bin tang b., de Hyaden

(sterrebeeld), om haren vorm zoo genoemd.

^JCJLAj belantan, korte zware knods of

knuppel, vroeger als een wapen ge-

bruikt; membelantani, rossen; knuppelen.

jsA> 1- belandja, kosten; uitgaaf; dagelijk-

sche uitgaven; vertering; loon; soldij;

kleiii geld voor dagelijksche kleine uitgaven;

t
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/ c / / / C/X
pasniiinf: ook: hffwe/ijksf/ift, «laar /ij flienl

ter l)estrijding der luiwelijksonkoslen: l>.

Sïjaiu (klein geld van Siani), naan) i)Ouev

kleine zoiitwalerslak, waarvan de srhalen ^
^

. ,,. , ... , , ê.A*>. /'^^ omlevzoeken: hel uemeif tv///. e<f//^
m Siani als pasmunt gehriiikl worden: lier- L--7

dawi enz.), van hel a n da of walandw

üt'vormd , holhindsch.

belandja, uiUfaven, inz. dagelijksche, doende

zipi: verferinif makende zijn; als uifgaven

(inz. kleine) of als pasmmtt gehrmliende zijn:

inembelaiidjakeiiy tof loon maken: als soldij

(febndken : tol vertering bestemmen : uitgeven :

iiieiiibelaiidjaï, hekostiijen.

*IF. weder instorten in eene ziekte. — [L.].

^ <^ >^<nlis I. halliitjoiii»'. een diertje, dal

veel op een' kreel't gelijkt en

aan 't zeesirand ol* de zeeboofden gevonden

wordt. — [L. bew.].

*11. belintjoii«*. cyUnder. — [L.].

" ^'n^i1a> ))e]eiitJo]i$S balav., f/'// wajaug-

Unnp (ï.).

(^XIL-Lj belauAa, walaiida en hölamla^ hol-

landsvh; Hollander: iiiejiibelandakeii .

/'// V hollandscli overzetten.

^ C ^ cXxA-^ belenrteroiig*, batav., baniboe-

^"
zen spoel, waaromheen de draad

voor een vugelkrnk gewonden wordt.— [B.].

C lXaJo belaiirtoeiig'. naam van een' vogel.

-X- C.cXxA-> belaiidoiig', jav. (belaudong),

^ houtkapper: houtvester: belaii-

döng'aii, [daals, waar bruikbaar bont gekapt ' ^ ^io bel(l»boer, maijazijn; pakhuis; ijroote

^vordt. — [C.J.
j

rijstschuur (z. tengkalaug).

proef: hef bewijzen door proefneming.

é.-Ao ï. belaii z. ïh .

11. naam van een' eetbaren zoiitwa(er-

. visrh.

Hl., belaii-":^, fUkkerinqen voor de oogen,

^ ^X^ 1. belöP» ja\., bijna blind van de

kinderpokken.— [L] ;— ^bf^lcè-belaï,

snu teren; rammelen; rommelen. — [L. bew.].

II., belCê-v. /dekken op de huid, zooals

na een frisch had.

^ 4--Lj bflö. jav., veulen. — [L. bew.].

^ C \ ) 4A.> biloewari. w. sum., //^ /;///w^//

seheten: rn den ztn komen, —
l'N.]: vgl. ^t^ (T.;.

i, )ê.Jo belcl'boe. soort van val van aller-

hande zelfslainligbeden, met grooten

ronden buik en betrekkelijk nanwen mond;

Heseli of kruik met grooten ronden buik;

koijelflesch: soort van pot, mef zeer korten

h;ds en nauwen mond. — l>e potten, waarin

de ingemaakte gember \an China komt,

zijn belöïboe's.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL 1. Vi
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broeder,

batav.,

^i «vj ^A> belftta, in b. tj^mpaka, de

kastanje-roos — mesua — .— [R.].

-X-is éX^ (mal. bil wah), proef; beproeving;

bezoeking; ramp,

^ L oJi 4A> belëêtoek, batav., ^p^cR —
[G.]; een slecht gehoord bela-

toek (T.).

c> éA-J belöêdoe z. b^ldcë. — ïkan b.,

naam van een' drie voet langen

eetbaren zoutv^ater-viseh, zwart en wit

gevlakt, met fijne schubben.

Só 4-Ai belöédar — verb. ned. -

soort van dikke koek;

b^loed^r (T.).

^ \ó J-A^ beloêderöè z. b^ldöé.

^ (^
*^
lS %Jo belödok, de smellvisch —

amodytus.— [K.]; batav., ikan

b., eene soort van dier, dat er ongeveer

uitziet als een kadal. Aan het strand vindt

men ze in menigte. — [H.] ; soend. bolodog,

Ngadjoe daj. baloedok (T.).

^ (wJ? <3 ^A> bilèëdak, adder, niet zeer lang,

maar snel springende om men-

Ichen of beesten te bijten. — fL.]; vgl.

\ §lX^9 pers., zeer zuiver glas, kristal; mal.

verb. zijn habloer en abloer.

L ** j i aA-J beloewarti (in hik. en poëzie)—

verb. ned. — bolwerk.

^ c. \ aA^ beloerang, een klophaan van

^ bijzondere teekening, roodachtig

en witte pooten; lamp. baroelang (T.).

/ jgg A.A-) beliBwas, naam van een"" eetbaren

zoutwater-visch.

t^^^ji^y éA-> belöêsoek, naam eener vergif-

tige zeeslang.

i^êA—>? esch; eik; eikel.

!> !>

C ^X^9 ^^^ bereiken van een voorgesteld

doel; het bereiken van den tijd der

manbaarheid.

d<jS^ éA-^ (mal. boelüerïjah),maw6aarA6/Vi:

/ geslachtsrijpheid; puberteit.

^*Ji4.A-.> bélö^ng^an, naam van een tol

Ned.-Indië behoorend rijk, op

de oostkust van Borneo, ten noorden

van Berau.

rx^ aA^ belöékoet, fijne deeltjes van graan,

die bij het wannen afgezonderd

worden (vgl. \j:^y^, T,).

O t^X^ belöêkar, jong bosch; laag hout;

b. móêda, jong bosch van ongeveer

5 a 4 tot 10 jaren; b. tcëwa,— van ongeveer

10 tot 20 a 25 jaren.

i5 êA> belöèkang, naam van een' eetbaren

zoet- en zoutwater-visch.

C, a3 |A> belöèkap, naam van een' aan 't

zeestrand groeienden boom, gelij-

kende op den bakau.
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^ /*S 4A> boeloekan, batav., beschimmeld,—
*[B.].

ij 4J0 belolaiig*, onbereide, alleen gedroog-

de, huid; eelt; exteroog; — ^ook:

het vleesch, dat aan de pitten van sommige

vruchten zeer taai is. — [R.].

^ ij 4J0 I. Mlöêlaiig, soort van vrucht —
( -^ *

[R.].

^11., w. sum., toelang biloelang, ge-

beente. — [N.].

^ ij 4A) bilolaiig, mak., soort van ma-

kassaarsch visschersprauwtje met

vlerken. — [P.].

^^ aJ 4J0 belöëloek, de jonge vrucht van

den k ah o eng (boom), in hare eerste

ontwikkeling.

^- /^ éA-> belöewan en beloehan, een huisje

dat men op een' olifant zet, rond-

om open, met stijlen en eene kap daarop (S.

S.). - [L.].

•^/^vJÖaA-) (z. u^^) balcêhan, de stoel-

zadel voor een' olifant. — [C.].

/ C éA^ ? proef; beproeving; bezoeking; ramp,

4^t^Aw> belah, spleet; kloof; barst; reet; zijde;

kant; helft, verkregen door het in

tweeën scheiden van een geheel; membelah,

splijten; klieven; klooven; spouwen; in tweeën

scheiden, door houwen, breken, snijden

enz.; doorbreken, bv. eene slaglinie; ^jo%7ew;

spouwen; bersten; sebelah, eene enkele zijde

of kant; de helft enz.; aan de eene zijde;

aan de andere zijde; aan de overzijde (echter

niet van eene rivier of ander water) ; «aa^^-

p e t tj a h b ^ 1 a h , porseleinen waar, waaronder

ook fayence gerekend wordt; belahan, kloof;

barst; reet; pembelah, wie splijt enz.;

werktuig daarvoor; perbelahan, splijting ;

spouwing; bereting; pembelahan, splijtiiig;

klieving; hlooving; spouwing; scheiding in

tweeën enz.; doorbreking.

•^ ^0<J> beleh en belit, omwinden. — [L.].

y /

/ AO ^ zeker wel.

/ -.Ao , membelai, liefkozen; troetelen; pem-

belai, wie liefkoost enz.; liefkozer;

troelelaar; pembelaijan, liefkozing; troe-

teling.

/^A«>. membeli, koopen; belfjan, wat

gekocht is; pembeli, kooper; wiens

gewoonte het is, alles te willen koopen;

koopal; koopgraag; beli-belijaH , wat te

koop is; koopwaren.

/ -Jo balèq, men. uitspraak van b^lat. —
••

'[T.].

/ ^}o I. belïja — skr. h^V]di , jeugd (balja,

sterk) — jeugdig; bloeiend; frisch; jeug-

digheid; bloei; frischheid; het jeugdig enz.

zijn.

II. alleen in mcêda balïja, in ^allereerste

begin der jeugd; zeer jong; buitengewoonjong;

17*
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jonger dan jong; iemand in H allereerste begin

der jeugd enz.; hel in U allereerste begin der

jeugd enz. zijn (waarom deze heide gelijk-

luidende woorden geseheiden i' schuilt hier

geen vergissing? T.).

i h^éj<jUo belibis = ïtik a j
er of Itik

laoet.

Aj<Jo (mal. halijah), plur. UL, beproeving:

bezoeking; ramp.

belitoeiig', Billiton of Blitong, groot

eiland van Nederl. Indië, heooslen

Banka.

(JsjUo belida, naam van een' eetharen zoet-

water-visch, die van alles ruimschoots

voorzien is: hij heeft veel schuhhen, veel

graten, veel vinnen, mooie kleuren en is

daarbij lekker; waarom men van een' rijk-

aard zegt: apa köörang kepada helïda!'

ivat ontbreekt den hellda. — Men maakt er

de zoogenaamde keröpok van.

•H- ccXaJo baleidaiig-, w. sum., z.^^.Jb. —
^

[N.]; in allegeval halèdang, zekere

shmgvormige zeevlsch (hal. id.). — [T.J.

j^Jjs belëra, hij hel weven de groote

spaan. — z. h^rëra. — jav. walira,

hal. h^lida, bat. baliga (T.).

C waJj belëraiig:, zwavel; h. abang, rood

^^ zwavel, d. i. zi^avel-arsenicum—

.

•^ C wxJj belëreng*, alleen van een' tijger

^^
gestreept. — [R.]. — z. lereng.

r ** *

•K- ^^AiwtfeAA) belisah, ongerust; onrustig. —
[L.; C.]. — z. kellsah.

\^^^ysjsX:i belijoet, van het lemmet van een wa-

pen verwrongen (niet omgebogen).—
z. lijoet en lij at.

jlLxJb I- belïjoeng, soort van groote dissel,

die men in den steel kan omdraaien

en daardoor in de lengte en de breedte

gebruiken.— z. bantji en tjetai.— pöêting

b., puntig uiteinde van eene b., waarmede

zij in den steel zit; waterhoos, omdat zij

in *t begin een' puntigen voini heeft.

' *IL naam van een' boom. — [C.]; zoude

i ijzerhout opleveren (P.). — z. helïjan.

I L JLsA> belïjak, van de oogen: met opzet

opengespalkt. — z. belalak —

;

ikan

b., naam van een eetbaren zou twater-v isch

met groote oogen, van waar de naam;

membelïjakkeii. opengespalkt enz. doen zijn

(niaken); met opzet openspalken.

Ci^s^Jo belïkoe, scherpe kromming van

den oever (zee- of rivier-).

^^\,/^s,jU^ belikat, schouderblad.

^^J>^5^JkA> belëket, ook kendidi, soori

van snip. — [R.].

(,.£3saA> belig-oe, meergebr. koendoer. —
jav. bel i go (ï.).

-)( . \/J<i balila, verraad. — [C.].

)(- . \kJo baliloe, jav,, onzinnig; dwaas. —
*[C.].
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^
f
vUL> bolêlo, hei onderste boven keeren:

vérhooien. — [R.].

^ ^,^.JLAA.Jb I- belëlek == belalak. — [L.

bew.].

II. van <le onderste oogleden hef binnenste

naar buiten gekeerd,

/.waA> I. belijaii, naam van den ijzerhout-

booni.

*II., bandj., danseressen, levens loovena-

ressen, die de geneeskunde uitoefenen (bal.

geneeskundige, kaw. waljan, T.).

/jg^\joyb< ar., Plinius.

4^vJb belijau, oud of ecnvaardig persoon;

persoon, aan wien men eerbied ver-

schuldigd is; de oude bij uitstekendheid ,

/ooals men wel eens van zAjn^ chef of

meesier zegt : ook als aanspreekwoord jegens

oude of eerwaardige personen.

^s L, meinbaiii, van kleine kinderen, in de

^ Iroeteltaal. liggen: iiiembamken , doen

liggen; nederleggen; te slapen leggen,

II. wijz. van ^ , bas4oon: l)as, van alle soor-

ten van instrumenten, inz. van de g^ndang^

waarvan de eene zijde een' diepen en de

andere een' hoogen toon heeft. — z. ^bam

en tjang.

III. en (vr. dial.) ebam— ned. boom— , op

indischc vaartuigen: dwarsbalk: b. kemcêdi,

dikke dwars- of steunbalk bij den achterste-

ven, boven de k^taban, in eene inkeeping

waarvan eene zoogenaamde kemdëdi sëpak

draait; b. lëla, dwarsbalk, waarin de lêla's

worden gezet: b. tijang, dwarsbalk . aan

weerszijden op het boord rustende, waaraan

de masten worden vastgemaakt tot steun:

pïitah kenHëdi d^ngngan bamnjfi, het

roer m cl zijn sleunbalk is strik, als spreek w.:

alle hoop is vcrdivenen.

v^V, ar. (pers. ^j , plur, ^^, zeer zware

^ s/rm: bassfem: bassnaar: z. b a m II.

s^ en -*o, coli., nom. unit. iU^ (mal. bië-

^ n) ah), idlen.

•^ L ** j V^^o boeinata, subtile et [ere pcdi-

turn. — [M.]: lichtvoetig: vlvg ter

been. - [C.J.

^ L-*'^^-^*^
bamboe, bamboes. — [L.]; (»p

verschillende plaatsen ook eene in-

houdsmaat.

•^ L.x^-4^ boemboe, kruiderijen, inz. ter be-

reiding van spijzen. — [L. bew.; C.].

L-^-40 bomba, port., en ponipa, verb. ned.,
* «

pomp: sptfii: membomba, spuiten enz,:

iemand (dir. obj.) iets inspuiten.

\X\^ bembiiraii, soort van draag-

stoel. — [0.].

i*^y^j>,^^' menibembet, in de hand dragen,

met afhangenden arm, zooals bv. een

mandje: iemand bij zijn oor voorttrekken.

biiiibar. zich ergens dicht hij voe-

gen. — [L.].

^oj^

*Y^.
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A w> J^ y^*«|0 bomtoardro (zelden)— port.

bombardeiro —^ bombardier,

«tA#|0 I' bambang, plat en breed, zooals bv.

een groole spiegel, eene schilderij; van

hel aangezicht van de opkomende volle maan :

zich groot voordoend; bambangan, naam van

een^ platten, breeden, eetbaren zoutwater-

visch; b. kawan, eene soort daarvan.

* II., bambangan en sebambangau, wordt

gebruikt^ als twee jonge lieden van verschil-

lende kmme het met elkander eens zijn

en eene heimelijke verkeering met elkander

hebben; mengapa engkau s^bambangan

d^ngngan dlja, waarom verkeert gij op eene

geheime en ongeoorloofde wijze met hem?—
[L. bew.]; örang s., een minnaar en eene

minnares, welke heimelijk met elkander le-

ven of voorgenomen hebben met elkander te

vluchten.— [R.]. — Dit had geheel kunnen

weggelaten worden, maar men heeft M.

nageschreven 1 Het is'tlamp.sabambangan

en bet. met elkander wegloopen; ngambang-

bangkon, met iemand wegloopen, iemand

schaken, Klinkert gaat het nog verbeteren ,

en brengt den lezer in 't denkbeeld dat het

riouwsch is! (T.).

•H- i.>M#0 bamboeng, groote zwarte tor, die

geweldig bromt. — [R.]; bitjoe

kelapa, batav., tor, — [B.]; vgl. soend. en

't boven opgegeven bangboeng, bal. kati-

baugboeug (T.).

c^,^ 1. boemboeiig, (vgl. b o eb o eng III.,

T.), groote bamboes, als vat om water

te halen. — batav, (bal. boengboeng, T.),

bamboezen koker. — [B.].

II. z. onder boeboeng I. (T.).

bomban»*, soort van stof, gelijkende

op ginggang. — [R.].

I. bimbang*, ongerust; bezorgd; ver-

langend ; in liefde verlangend ; aan iets

anders denkend dan waarmede men bezig

is; verstrooid van. gedachten; besluiteloos;

wankelmoedig; ongerustheid; bezorgdheid;

verlangen; verlangen in liefde; verstrooidheid;

besluiteloosheid; wankelmoedigheid; b. akan,

ongerust enz, om (naar enz.).

•J^IL, sum., feest; festiviteit; openbare

vermakelijkheid. — [M.].

-H->x-40 bambam, eene vrucht, gelijk aan

^ de koewëni. — [R.]; batav. bem-

b^m of kabemb^m (T.).

s^/,,^, membembam, roosten in gloeiende

^ kolen of heete asch, bv. een' aardappel.

,»tijs-.fO I- bemban, naam van een' eetba-

ren zoetwater-visch.

II. naam eener soort van rotting, waarvan

manden, matten, eene soort van schermen (z.

bidai), tandeborstels en dergelijke gemaakt

worden; b. serahi, eene bijzondere soort

daarvan; daon b. (b^mban-6/arf), lemmet

eener piek, dat den vorm daarvan heeft.
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•x-/.**A-|0 boemban, soort van hoofdversier-

sel, dat om het hoofd gewonden

wordt én de kruin onbedekt laat. — [M.];

ook: soort van mandje. — [P.].

I. boemboeu, hut van twijgen,

waarin men zich verl)ergt, inz. ter

vogeivangst, doch ook om andere dieren

te schieten; leger van een wild dier bv. een

varken ;, onder een' struik.

^11., soek., prieelvormig latwerk ^ dienende

tol steun van allerhande rankende gewassen^

zooals wikken, pompoenen en dergelijken.

*III., boenibcênan, batav., hersenpan;

fontanella, — [B.] ; moet 't jav. of bal. boen-

boenan zijn (T.),

/ -.x^|w-> boembai, Bombay, groote stad in

Britsch-Indië.

-)f \J^--t -> boempoer, in b. höêtan, de indi-

sche alcea — melochia — .— [R.].

\\JCJL|nO boemantara (in hik. en poëzie),

het luchtruim (kawi bj oman tara

d. i. wjomantara, T.).

^^-^ plur. van ^.

/.».-> beima, getijgolf, bij hoog tij in de mon-

ding van sommige rivieren, waarbij het

water met eene verbazende snelheid naar

boven stroomt (eng. bore, fr. barre of mas-

caret); tahi b., het met aarde, zand enz.

gemengde schuim, dat bij eene henna op het

water drijft en, gedroogd en gepulveriseerd.

tot liet poetsen en polijsten van metalen

gebruikt wordt.

/w-> boen, groote doos van tin of koper,

ter l)ewaring van sirehbladeren of tabak.

/ »*-> bon en ebon , ned., bon (briefje waarop

iets verstrekt wordt).

c c

/w^ gewone verk. van ^K

/*—> ben — eng, band — , muziekkorps.

Ui ^

O'
I, Hl 't algemeen: bes; bezie; spec: kof-

fijboon; kof/ij,

-k-VJo. bebena, balav., in orde brengen;

opredderen. — [B.]; ben a -in, iets (dat

men opbergt) behoorlijk rangschikken; het

met orde of regelmaat neerleggen ofzetten.—
[H.]; uit 't bal. b^nah, m^nahin, z.

b^nnah II. (T.).

y

\jk->. plur. ixjüt en cl^UjüÏ, gebouw; in de

gramm.: onverbuigbaarheid (indeclinabi-

liteit) — ; nis; alkoof.

LlUvJo phir. van c:^.

L *rj\jo binatoe en menatoe [zelden], =
tilêkang basoh;— op Java ook p^na-

toe (T.).

io\jo binatang, dier; beest (de inlander geeft

er zulk een algemeene beteekenis niet

aan; op Riouw is de brabbeltaal reeds,

schijnt het, in gebruik, T.); b. feikmah/

een kunstdier; b. kendaraan, rijdier.
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O^'^^ Va-^, pors., licirs v;ni (Jen IrriMMirijn-

hooirt.

j

S «^wo bfnadoer, Menadoe,

yy

C_5<3wb pl'u*. van jiXx^.

y/

li»^.^c>\Jb pl"t*. van J.43J0.

^jUo beiijïrsi, PH/ rü//m — [M.J: jav.

melanl<;5n, z. binara (T.;.

,Uo Henara — verh. van nianarah —
tovenlje bij een' moehaninieflaanschen

lenipel ol* bidplaats, van waar de ruejx^r

(c^^r*) ^'^ï^ ^^eloovigcn de tijden van de

vijl' vooi'geschreven gebeden verkondigt.

\\Jo (vc:!. ben a ra, T.), niembiiiara, iemand

(dir. olij.) f/e/fc //ocAe/ irassrhen of den

nmnfel xiitkhpiKn: uiljalikeren,

^ \U> bpnari, w. suni., ^o^ [Div.]. — AVaar-
j

schijnlijk snrtr. van bagïni iijiri.

/Jw^Uo Wtiasa — winasa -~, vernield:
\

verwoest: verdorven: fen (/ronde f/e- I

richf.: van het hart of gemoed ///7 den (jcwonen I

foesland ffehraclU: aangedaan; rerfeederd;
j

rermurfvd: veroverd; vernie/iuff: verwoesfinr/: \

j

verderving: verderf: van bet liart of gemoed

aandoeninxf: verfeedering; vcroveriuf/: m(;m- 1

binasa, vernielen: venvoesfen: verderven:,] O^*^ beiita, verzwering aan bet bovenlijf

l^> gronde riekten: vernietigen; opheffen h\. ï"'*"^^ de beenen), ontslaande tiil eene

l)epa, kwaadaardige bloedvin of karbonkel

aan het hovenlijf. ^— z. tok a k.

i^»^x> hoentoè. versperd, zooals bv. de

monding eener rivier door eene bank:

verstopt ^ zooals bv. eene wateileiding door

jj> Uo beiirtgii. naam roner vcrt^ihiiii^e slauL^

die de mensehen aanvalt en vervolgt.

Moo. h(,'naloe api en, minder goed, api.:2,

naam eener zeer schadelijke soort van

woekerplant (parasiet): inz. ben aio e, in-

dringer, die op iemands kosten leelf en

bem ten verderve strekt.

.vAA> I- z. onder boemboen III. (T.\

* II. boenhoen, w. sum., een koren-

sihonf. — [N.].

^..^^, binbinaii. batav.. de krop der

kippen en vaïi eenifïc andere vogel-

soorten. - [H.]: nit 1 bal. blinbinan T.).

;^2>aa> I., meiribantoe, helpen: l>ijstaan [inz.

in den oorlog en bij zwaar werk]: pcm-

Ihuitoe. n:ie helpt enz.: helper: bijstander:

penibaiit<>wan. hulp: hijsland,

^JI. wordt gezegd van visrb die reeds

week wordt, <loch nog niet stinkt. —
[L. bew.]: z. bon t o (T.).

l^2>^vA>. nienibanti, liggen; nederliggen: rusten.

eene wet, een' grammat, regel): omver-

werpen; ongeldig verklaren: bet hart of

gemoed uit den gewonen toestand brengen:

aandoen: verteederen: vermurwen : veroveren:

bfrbinasa, vernield enz. zijn.
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aanslibbing: van ccne rivier, weg enz.

hlind of dicht, d. i. geen doorloop hebbend:

van het verstand beperkt: (jehorneerd: het

versperd enz. zijn: versperdheid: verstoptheid:

beperktheid: efeborneerdheid.

')^ ^J>^ boeiiti. van ataj) en kadjang:

vochtig. — [R.].

"^ O^-^ bonto en bentek, halav., fwdorven

(als visch). — [B.].

c

!^j>^>Lj (mal. binti), pkir. ci^'Jo — l'en». van

^2 — dochter: pm (speeltuig}: u:^

^c^aa! ) , meermin.

(^2;^Jo bint i . beter l>ili.

iOJb bentani — welliebt sintr. van her-

an tar ri. dat dan zooveel zon heteekenen

als: tusschenpersoon tassehen den vorst

en dengene, die de hoodsr'hap ontvangt—

,

orcrlrrenger van 's vorsten bevelen, inz. in

't openl)aar: heranf: adjadant. — Tot liet

gebruiken van ben tara 's zijn gereehtigd:

de regeerende vorst, de tengkoe besar,

de radja intëda, de bendahara en de

t^'ninH^iggoeng. Er is een ree bieren een

linker.

-X- c \VX>o bentSranj»'. houl dat gekapt is

^^ en bij elkander in 't bosrh ligt:

stapel. — [L.].

)(- # \VjCJo biiitaro, een groole boom , die eeii

melkachtig en giflig saj) voort-

brengt — cerbera (L.).

JDvJCJo bintüiig-oer. naam van een' boom,

met zeer goed bont: soorlen: b.

baloe hijïti: b. bcênoet: b. telor: b.

djangkar: b. p<^naga: h. lada: b. nnëka.

^ L J^Vaa> bentapoe. de o^aterpamv — por-

phyrio indicus — .— [R.].

JvJCJo bentala (in hik. en poëzie) — skr.

bh (ë t a la — de aarde,

^C iJvjsJo bhitalak, av. sunr, de paden

in de rijstvelden, waarover men

loopen kan.— [N.]: grensscheiditfgteeli'en (T.).

^^j^XJo bantat, van brood of gebak ?iiet

gerezen, — *bantet. \){\[\\\., ongaar:

niet wel doorbakken. — [R.].

\;>^aJo bantoet. van allerhande weik, ook

van ziekten gestuil : gestaak t : niet

voleindigd: gecoupeerd : van njensehen ol'

heesten niet meer genegen tot iets.

^ i*>>iXjO bentet, batav., een weinig opensplij-

ten of openleggen. —
[
B.] : vgl. jav.

b^niet (T.).

(j^XJo boentat , versteening : s(eena<'htige

zelfslandigheid , die het voorkomen

heeft van het een of ander klein voorwerp:

b, m(,^lor, versteende hloem van dien naam:

b. intan, versteende diamant, zijnde niets

anders dan diamant, door vr(5em<le stoffen

verontreinigd.

! ^i^;>NAA> boentft iSoend.\ halav., r//(7?/; w/W

opengaande. — [R.].
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^^^ysjCjo bociitoet, achterst of onderst uiteinde

van sommige lange voorwerpen ; staart ;

stuit; b. pedang, onderst gedeelte van eene

sabd; b. perahoe, het achterschip; b. se-

ïiapang, onderste vlak eener geweerkolf;

berboeiitoet, een staart hebbende zijn; dj al a n

b,, (vuig.), een aan een gaan,— ^boiitot, balav.,

laatste; peiuboiitot, laatstgeborene. — [B.].

^j^^^/Oub I. biiitit, minder goed bintat, ge-

zwelletje, kleiner dan bintil, zooals

bv. van een^ muggesteek (vgl. bintil, T.).

* II., batav., matanja b., hij heeft een puist

(dj^rawat) in den hoek van het oog, —
[II.]; mij opgegeven bin titan, gezwel aan

d<5 oogleden, waartegen men kikvorschlever

al:; {geneesmiddel aanwendt. — [T.].

•^ ^/s.*wo bentet, aangrauwen; afsnauwen.
—

*[R.].

JCJb, menibaiitar, ziekten stuiten; coupee-

7 en; dreigende gevaren, bv. een' aan-

komenden storm bezweren; beletten , sAihnns

met hevigheid door te komen; pembantar
,

wii'- of wal stuit enz,; middel tot stuiten,

coui)eeren van ziekten; pembantaran, stui-

tinj: coupeering; bezwering; beletting.

y*Ca> alleen gebruikelijk met een telwoord;

sebentar, een oogenblik; adv., oogenblik-

keiijk; op het oogenblik; ^^b^ntartoe—
smtr. van s^b^ntar itoe—, op het zelfde

oogenblik

-^ yCJo I. bentoer, batav., stooten; kaben-

toer, gestooten. — [B.]; tebentoer^

zich stooten aan iets. — [H.].

IL, membentoer, buigen, zooals bv. een

slanke boom, een tak ; buigzaam zijn; iets bui-

gen, — z. lentoer, lengkong en lempai.

JCJo I- boentar, minder gebr. boe n d ar,

rond, doch niet cirkel-rond; langwerpig-

rond, zooals bv. het aangezicht van iemand;

dik en kort, zooals bv. een vaartuig (vgl.

boentak, I., T.); matahari b. bajang, de
êt

zon, wanneer zij van iemand eene ronde

schaduw vormt, d. i. in het zenith slaat.

*I1. soort van visch, zoo genoemd. —
[L. bew.; C] ; denkelijk men. uitspraak van

boental (T.).

JJijO boentoer, meer dan verzadigd; vol

gegeten.

/ob bintoer en biutoeli, soort van net,

om krabben te vangen; membintoer,

met zulk een net krabben vangen.

^( ,W4sXJo bentoes, jav., tegen iets aan

stooten. — [C.].

X- iXJb I- baiitang", lange schrap of schreef.—
^ '[L.].

II. alleen in boenting bantang.

*III. groot huis, waarin de wilde stam-

men van Borneo, ten getale van verscheiden

huisgezinnen bij elkander leven. — [C.].

iXJo I'^ membanting, op den grond smijten;

neersmijten; 7ieersmakken; tegen iets slaan

J
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bv. van goed bij het wasschen [in een

loodrechte richting].

II. naam eener soort van wild rund.

III. soort van Indisch vaartuig met twee

masten^ inz. in Atjeh in gebruik.

^IV. ongelijk van grootte, bv. twee paar-

den. — [R.]; batav. — [B.].

iXX), membentang, spreiden; uitspreiden;

uitspannen; bentangan, wat gespreid enz.

is; pembentangan, spreiding; uitspreiding;

uitspanning,

iXJo li boentaiig, bij het weven: kam en

roede voor de bloemen, die moeten inge-

weven worden.

II. van de oogen onbeweeglijk starend,

zooals van een' doode.

-H^ iXJo boentoeng, köetoeug, batav. (uit 't

jav., T.), verminkt; afgekapte arm of

been. [B.].

iXJb boenting, zwanger; bezet; bevrucht;

zwangerschap;— b. padi, een zwangere

rijstaar (T.); b. pelandok, zwangerschap,

waarbij de vrouw alle maanden een weinig

menstrueert ; memboentingken , zwanger

enz, doen zijn (maken); bezwangeren; —
ook: zwanger van iets zijn (T.); keboeii-

tingau, zwangerschap; boenting-bantang,

hoog zwanger,

^ ijCJb bonteng (uit 1 soend., T.), eene soort

van grove komkommers. — [R.].

iXJo I- bintang, ster; ordeteeken; eerekruis;

eeremedaille; b. t^ttap, een vaste ster;

b. berekor of b. berasap, eene staartster;

b. berkibar of b. beredar, eene dwaalster;

b. oetaré», de poolster; b. majang, de Maagd

(hel sterrebeeld); b. kala, de schorpioen (het

sterrebeeld); de Antaris, het hart van dat

sterrebeeld; b. bïdoek of b. dj o eng, de

GrooteBeer (het slerrebeeld) ; b. bahadöëri,

ridderorde; berbiiitaiigan , vol gaten zijn,

zooals bv. een dak.

*II. overslaan, bv. van daag komen,

morgen niet, maar overmorgen wel. — [R.].

ijsjo benteng, losse borstwering; pijlschans;

oneigenlijk: redoute; fort, — z. köëboe

en köta.

•^ L ÜxJb bentak, batav., snauwen, — [B.].
*

•x- l JIaJo I. bentek, batav. (bal. b^t^g, T.),

opgezet van de voeten. — [H.].

*IL z. bonto.

L_ ÜaJo bentok, krom gebogen stuk van eene

harde en taaie zelfstandigheid. —
Het is vdorts een classificeerend woord,

vergezellende het telwoord, dat een aantal

krom gebogen voorwerpen, zooals ringen,

schalmen, schakels, uitdrukt; membentok,

harde en taaie zelfstandigheden krom buigen,

bv. een stuk koperdraad tot een' vischhoek

of eene schakel van een' ketting; een' gebogen

vorm geven aan iets, zooals bv. aan de ver-
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sierselen (flandan) aan den voor- of nchter-

sfeVen van sommige indisrhc vaartuigen.

(^ ÜaJo I. boeiitak. /iort en dik: van een

vaartuig kori rn breed (vgl. onder

boentar 1., T.).

^11. == boentar (men.). —
[Ï.J.

#111. zeker edelgesteente. — [R.]. — z.

boentat.

•X- L^ JiaJo boeiitek, l»atav., kort; incfedrotujen

(z. boen tak L): ïkan b., zekere

visch (bal. dehogelvisch: vgl. boental,T.):

ïnt(?n b., ruwe diamant, — |B.J.

C,-^ Xa.1^ bintik, sfipirf^ge: binlik-2 kd'lit,

zomervfekken.

KaJo bantal, kussen ; b. k a pa 1 a , hoofdkussen:

b. gcBling, rolkussen, een cilindervor-

mig kussen, dat men hissclien de beenen

neemt en vvaaroj» men de armen lant rusten:

b. p^nj angga, stootkussen, zooals bv. tus-

schen eene gelieseben sloe|) <mi bet sebip:

b. men dj y ga, hoofdkussen om wakker Ie

blijven, d. i. (mmic gesebilde kokosnoot, als

hoofdkussen gebruikt: b. kemboeng, eilin-

ilervormig kussen van nog al J)eduidenden

fuiivang, kort en dik, waarop men zittende

den arm laat steunen: b. penjamboet, bet

onderste van den stapel staatsiekussens, die

in een fatsoenlijk mal. bed niet mogen ont-

breken; b. toempoek kapala, bet kussen,

waartegen bet hoofd stoot, achter bet eigen-

lijke hoofdkussen; Ih galang kapala, kus-

sen, waarop het hoofd ligt, het eigenlijke

hoofdkussen; tïkar b., in plaats van tïkar

dan b., matje en hoofdkussen, zijnde het

gewoon beddegoed van den Mal, inz. van de

mindere klasse: berbantal, een kussen

hebbende zijn: van een kussen voorzien zijn;

bant a I - 2 , wat op een kussen gelijkt ; hekbalk

(mar.); bantal-2 pelangi, een horizontaal

(of nagenoeg zoo) stukje van een regenboog,

^ . jOüo, tebantol, batav.,— k<^sandoeng==

t^» ben t oer— zieh stoofen aan iets.

[H.]

^ , \j<X^. bebentel, batav. (uit 't soend., T.),

tien bosjes uitgerukte zaadpadi, — [B].

Wo ^gl- boentck, T.), boental, naam

van een' vergiftigen zout- en zoetwater-

visch, den zoogen. kogdviseh, door zijn

bijten (de beet echter is niet giftig") den

nakend badenden gevaarlijk. Door hem bet

vergift te ontnemen , kan hij eetbaar gemaakt

worden: soorten: b. pisang, b. kötak.

•)f. VXJo boentel. batav. (uit 't jav., T.\

knoopen; inpakken: terboentel-2, ro/

knoopcn: verward: boentelan, knoop: rast-

geknoopte bundel. — [B.].

-¥-
. Vaa> I. boentoel en boeiuloel, balk:

balken die rondom buiten de stijlen

aankomen. — [L.]. — z. bendoel..

* II. de ring onder eene krisscheede. —
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^JCOo bociitil, zak van linnen en rlergelijke,

Ier berging voornamelijk van kleederen;

ransel.

AaJo bliital, beter bintil.

^ (J^ bintoel, puistje dat door het krab-

ben of door het steken van eene

mug ontstaan is. ~ [L. bew.]: batav.,

opgezwollen ten gevolge van een muggesteek

(kaloe di gigit njamoek). — [H.]; mij

opgegeven bentol, "n puistje wegens een

miiskiele' of miercheeL — vgl. mak. bin-

toloq en soend. garintoel. — [T.].

(\^^ ^nwiW (minder goed, bin t al), ffezivel,

grooter dan bintil, zooals b v. veroor-

zaakt door den steek eener paardevlieg:

zwellende lepel eener aan/.omende maagd.

^ Aaaj bentol en hendjol, balav., blaar:

bobbel: huil. ~ [B.].

/.wC>o I. bantaii, vroeger een koningrijk

op Java, ten westen van Batavia, thans

eene ned. residentie, met den verb. naam

van Bantam (jav. banten, T.).

* II. eene bijzondere soori van aard-

vrucht. — [R.].

->^III. van brood niet goed; niet wel

gebakken. — [L.]; z. bantat.

^. JCa> 1-. membantoeii, uitrukken; mei geweld

' uittrekken [bv. een l)oompje met den

wortel].

IL naam van een' boom, met een Iraai

j

en taai geel timmerhout, waarvan ook

wandelstokken gemaakt worden.

: /•>>^ bentan, weder ziek geworden , n^ 'dan

de betere hand te zijn geweest: weder

ingestort.

^y^jJLo bJntan, naam van een' boom —
rp/'/?(>m~-; soorten: b. besar, cerbera

odallam: b. ketjil, verbera laetaria. fC.].

^/.JJo hïntm, ontsteking. -~ [C],

rj^ bentan, naam van het grootste eiland

van den Lingga-Uiouw-arehipel, met

de hoofdplaats der ned. residenlie Riouw,

Lingga en onderhoorigheden; gienoeng b.,

de berg van Bentan, de hoogste op het

eibunl in eene baai op de wesikust, aan

den voet of de helling waarvan de oorspron-

kelijke inwoners wonen.

^ AAA> bonto olbeiitek, balav., bedorven (als

visch). — [B.].

^J^'.X>o bintd'roeng', naam eener sooi't

van \vezel — ietides ater

P^^.].

^ U y^ bantiploe = batoloe, naam van

een' visch, witriseh, — [L«].

4::\JOo? Mienibantah, tegenspreken; tegenstre-

ven: redetwisten; niembaiitalikeii
, tegen-

spreken; tegenstreven; redetwisten over iets;

nienibaiitahi
, tegenspreken ; tegenstreven;

bantiiUbentoh z. ben (oh; baiilahanj
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tegenspreking ; tegenspraak ; iegenstreving ;

redetwisling ; redetwist] wat tegengesproken

enz, wordt of is; óraiig b., iemand van

tegenspreking enz.; pembantah, /m; re tegen-

spreekt enz.; tegenspreker; tegenstrever;

redetwister,

^ <Xj<jo banteli, rukken. — [R.].

iJCCJo bintoeh z. bintoer.

<)üCJb? membentoh, geschil met elkander heb-

ben; ruzie met elkander hebben; met

elkander twisten; met elkander krakeelen;

bantab-bentoh , hevige ruzie met elkander

hebben of op verschillende wijze; bentöhan,

waarover men geschil heeft of gehad heeft;

twistappel; pembentoh, wie geschil met

elkander hebben enz,

iJCCJo , Miembenteh , met het scheenbeen schop-

pen; maïn b., ben teh spelen, waarbij

een der spelers zijn l)een in eene schuine

richting stram tegen den grond zet en een

ander met zijn scheenbeen tegen de kuit

van den eersten schopt, die verloren heeft,

wanneer zijn been van de plaats komt (vgl.

jav. binte, T.); pembenteh, wie met het

scheenbeen schopt,

s -aJo bantai , vleesch van een geslacht en in

stukken gekapt beest (z. banat); mem-

bantai, slaan; kloppen; hakken; een geslacht

groot beest of visch in stukken kappen;

een groot beest slachten en tot het gebruik

in stukken kappen; l^mboe b., rund om te

slachten; b. l^mboe, vleesch van een ge-

slacht enz. rund; bantaijan, slachtbeest;

slachtvee; pembantai, slachter,

^ / WskK^aaJo bentlgas, de boog in een'

valstrik, waaraan een boog

met pijl is aangebracht. — [C.].

•^ iA/JCJo bantilong^, een prauwenhuis. —
[L.].

^ éAAAX) bantiloe, w. sum,, een apen-

soort. — [N.].

X- vyC>o bantïjoe, zeker spel (S. S.). — [R.].

^ <^Jo bandjoe, houden, nam. eene rekening;

^^ vereffenen; effen stellen, — [L.].

^Jo bandji — oorspr. chin. —, soort van

^-^ chineesch roosterwerk, van latten of

porcelein, als versiersel, bv. aan balustrades,

vensters^ bovendeuren en dergelijke; böënga

b., bloemwerk op lijnwaden, in den vorm

van chineesch roosterwerk. — *bandji-3,

batav., bloemwerk; franje; randjang b.,

een ledikant met bloemwerk, — [H.].

^^^r^<rLjL!s bendjoet, batav. (= bèndjól),

een buil aan 't voorhoofd, ont-

staan door het slaan met de knokkels er

tegen. — [H.]; is jav., en bet.: kleine

builen op ^t hoofd van *i vallen enz. — [T.].
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'S^Jo bandjar. rij; gelid; h. masin, gew.

ban dj ar, naam van een rijk in zui-

delijk Borneo, met de hoofdstad van gelijken

naam, zetel van den resident der Zuider- en

Ooster-afdeeling; b. sari (in hik. en poëzie),

naam van een lusthof bij Koeripan op Java

(siernaam van een lusthof, ook de tuin

van Batara Goeroe, T.).

'S^vJb bondjor, men., versterkt kampement,

ook = koeboe, vgl. bat. — [T.].

^ ijS^Jo bendjing, jav., morgen {to mor-

row); de toekomst. — [C.].

Vs^VO I- bondjol, plaats in de Padangsche

bovenlanden op Sumatra (verbaste-

ring van bondjor, T.).

11., scherp vooruitstekend, zooals bv. een

gezwel.

¥r , ksi:v.Jo bèndjöl z. bendjoet.

<^^;rxlN bJndjai, naam van een^ boom, die

mangga-achtige rinsche vruchten

draagt; de vrucht zelve.— De b. heeft veel

van de kemaug.

^^XJo I-J membau tji, eene schatting of con-

^-^ trilmtie, vrijwillig of gedwongen, op

iemand heffen, inz. voor een bepaald doel, bv.

eene reis van den vorst, een' oorlog; taxeeren,

in dien zin; eenegroote menigte, bv. eene be-

volking, lellen, door van ieder individu eene

kleinigheid, bv. een stuk pïnang, te vragen;

o ewang b., schatting; contributie; collecte.

C5'

II. bant|i, — oorspr. chin. (Tamil wan-

tji, timmermansdissel; T.) — soort van

groote dissel, die door omkeering niet als bijl

kan gebruikt worden (z. belïjoengentj^tai) .

#111., batav., tweeslachtig,— [B.]; 't bal.

bantjih, hermaphrodiet (ï.).

*1V. bebaiitji, soort van soep; halfrijpe

kokosvruchten. — [R.] ; batav. , ingewanden

van jonge dieren (bv. geiten) tot kerriesoep

gekookt. — [B.].

^^>Jo bentji, hatelijk; het hatelijke, als hoed.;

m^mbeiitji, haten; een afkeer hebben van

iets; membentji akan oegama, een afkeer

hebben van den godsdienst; k a t a j a ng b e n tj i
,

een hatelijk gezegde; itclah beiitjïnja,

dat is er het hatelijke van; bentjïjaii, wie

of wat gehaat enz. wordt; voorwerp van haat

of afkeer; kebeutjijan, haat; afkeer; pem-

bentji, wie haat enz.; hater; toovermiddel,

om den man (miimaar) zijne viouw (minna-

res), of de vrouw (minnares) haren man

(minnaar) te doen haten.

..|\jSL\Jo beiitjana— skr. wantjana— /^c-

drog; arglist; laster; blaam; smaad;

leed; bekediging; berbóêwat b., bedrog

enz. plegen; leed berokkenen; membentjil-

iiakeii, bedriegen; lasteren; belasteren; bla-

meeren; smaden; beleedigen; pembentjana,

wie bedriegt enz.; bedrieger; lasteraar; beid'-

diger; pembentjanaan , bedrog; lastering;

helastering; blameering ; smading; beleediging.
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^ ^j>^JSi:\Jb I. baiitjoet, batav. (uit ^t bal.^

T.), mis/uld. — [B.]; verschaald,

zooals wijn, azijn enz. — [L. l>ew.].

II., béng., hoerekind, laag scheldwoord

der Bengaleezen.

^ ij;,/vJ2Six!o liautjet (soend., T.), batav., I

lakvorsch. — [B.].
|

(2« ^^%^il> lifiitjat R. A.),ri^ntjar en gen-
|

tjat. i)csinit , zooals l)v. iemand in
}

zijn werk, een vaartuig in zijn loop, eene

plant in haren groei, ecui vuurwapen in

hel afgaan (d. \.: nahrandend o\' iveigerend):

gesfaa/if, zooals bv. een Averk; ineiiibeiitjat,

van een vuurwapend nahranden: weigeren,

^^ '^\ 1> hoefitjit, van den buik opgezet:

opf/ezefheid.

K- ^y^ ^^^ t In boufjit, de laa/sie; de jongs/e.—
[L. bew.].

^^ ^%,r\ In biiitjoet en biiitjoel, bult aan het

hoofd, dooi' een' val, stoot of slag.

^ ^I^vJo bfutjar , in b(B tij i b., een geluid als .

van eene gescheurde klok of van ge-

barsten porselein ; ook : een ver c/eluid.— [L.].

^ irSi^vJb 1. baiitj^ii^S beletten. — [L.].

* II. praten: heuvelen; babbelen: hou-

ten. — [11.]. — z. pan tja ng.

^ 5kI!^vJo Inntjliig'j soek., dragen in de hand,

t^

c^
met afbangenden arm.

beiitjaiig , vuig. voor pen t
j a ng ,

mank: hinkend [tijdelijk door over-

gaande pijn]; tijdelijke rnankheid. — z.

t em pang.

. kSfc.\.Jo boiitjol, knobbel; knobbelige uit-

was; zwellende verhevenheid, zooals

bv. uitkomende borsten, de nog niet doorge-

broken horens van dieren.

> Kt^aJo biiitjoel z. bintjoet.

<^r:^V.Jb. iiiembanttjoeh , vermengen: onder

of door elkander mengen [bv. zout

en peper, olie en verf]; speelkaarten sehifd-

den: ^vasschen: baiitjoëhaii, wat vermengd

enz. is: mengsel: peilibaittjoeh, stof waar-

mede eene andere gemengd wordt of is,

bv. de olie, waarmede verf aangemaakt is;

pembaiitjdhaii , vermenging; onder elkander

menging: van speelkaarten schudding; was-

sching.

iJüSi^vJo I. beiitjah, van den grond: moerassig:

drassig : veenachtig ; moerassigheid:

drassigheid: veenaehtigheid.

^11, kneden. — [C.].

<Xn^W befttjoh, opgewonden toestand, YOOV'

afgaande een gesehil dat men ziet

aankomen.

^XJo 1. bandoe, ook wel hindoe (in hik.

en poëzie) — skr. bandhoe, — familie;

vriend; makker. — vgl. onder tjintjin (ï.).
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^IL draagstoel; draagzetel [van twee

(Iwarshouten voorzien, waarmede de lange

houten verder of nader aan elkander schui-

ven]. ~ [L.]; tandoe? (T.).

(Jsj^ I. benda (minder goed b^ndah) —
skr. bh ah d a — , ding (ook in de het.

van schaanideel) : zaak: goed; iets; harta

h., goederen: eigendommen; mata h. (z.

^llo), koopwaren: h. tjahir, vloeistof; b.

tj^mmar kaïn, de maandstonden; b.

allïih, ding Gods; iets waarvan men den

naam niet wil of behoeft te noemen, om-

dat de aangesprokene ons toch begrijpt,

en waarmede iels moet gedaan worden,

of dat ons iets doet of gedaan heeft, zooals

bv. eene vrouw, waarop men verliefd is;

berbenda, gegoed zijn.

^ II., koet., arè?i'hoom.

^ l\jo bendoe, jav., toorn, — [C.]; ben-

döèwaii, singap., /cettingganger.

(^\>0 bonda (vgl. on da), moeder, in de beleef-

de of hoffelijke spreekwijze. Door de

mindere standen ook in brieven.

^^\>b I. biiiAoe z. ban doe.

II. draaibank^

^ Ouo bèiidi, batav. (jav. bindi of bendi),

soort van sjees op twee wielen.

•H- \)lX>0 z.^Uj^i^

•x-j^ \ )CX>o z.^U^.

)f ) )lXJo bandala, port., kruidkokers; kleine

houten doozen om kardoezen in

te doen; kardoezen, — [M.']; patroontasch.—^-

[G.].

^ / j icXJb bendaloe, naani van een* vogel.—
'[M.].

L ** j lXJo, niembandoet, iets dat openge-

scheurd is, bv. een* zak rijst, den

buik, een' inlandschen emmer van blade-

ren mei een hand dieht houden , opdat de

inhoud er niet uit storte; iets dat dreigt

open Ie scheuren met een band ondersteunen;

pembandoet, band, die dicht houdt.

^^LHJlXa)? kambing bandot, batav.
«

(soend. badot), een bok, — [ï.].

•^LUCXJo boiidet, wonderolie; tooverolie;

traan. — [R.].

\CA>o bandar, pers.^ koopstad; haven; als

verk. van sjahbandar: hoofd eener

koopstad enz.; in hazardspelen bankier; s^Rh b,

of sjahbandar, hoofd eener koopstad^of

haven, voor zoover betreft den handel en de

te heffen rechten; hoofd der (inz. vreerade)

kooplieden; havenmeester; (deze verklaring

strijdt tegen de pers. spraakkunst, die

sjahi-bandar eiseht, ï.); perbandaran
,

haven-kantoor.

^\i

MAL,->'KDEUI-. >VOOni>KNnorK. DEEL I.

-jjj- ^lXJo bandoer, w. sum., /eime/i^;:ji//>fe«-

ken van een bed; leuning eener brug,

IS
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gaanderij enz. — [N.]; men. uitspraak van

b^ndoel (T.).

\lXJo I- boeiidftF, soorl van indisch vaartuig.

II. meer gebr. boen I ar.

-¥: )cAJo I- boender, balav. (verh. ned.),

boender; horsfel: schuier, — [B.],

*II. en boeiiter, batav., rond. — [B.].

^<*Um \cXJo bendersah — x^^a^ — par-

ficulier hidhuis, maareig. akade-

mie; gymnasium. — [C.]. — z. söêrau.

C \lXJo I. benderang', ^eZ/f'y/Artdr, waarmede

^ sommige pieken versierd zijn;l^m-

1) i ng b., piek met geilenhaar versierd,— Zulke

pieken worden gebruik!, wanneer men ten

strijde trekt, ol* bij reesteliijkc optochten.

H. (minder goed menderan"^) van licht

ziek naar alle zijden verspreiden; van een

lichtend lichaam naar alle zijden lichl ver-

spreidend: t^'rang b., licht, dat zich naar

alle zijden verspreidt; biëlan b.^ de maan,

die reeds groot genoeg is, om naar alle zijden

licht te verspreiden.

C *CAa> benderoeiij»*, tussclienruimte zonder

beschot lusschen twee buizen, die in

de diepte aan elkander verbonden zijn;

aslaUca s^ratoes b., een paleis van honderd

bend§roengs, d. i. een paleis van honderd

in de diepte door b^nd(?roengs aan elkan-

der verbondene paleizen.

•^ P ^lXx> baiidering', slinger^ om er mede

^^
te werpen. — [C.].

^(^3 icXJb I. banderek, jav., echtbreuk;

hoererij — [C.].

*II., batav. (uit 't soend., T.), warm en

gekruid water,— [B.]; vooral met gember (T.).

-)(,OU ) cXJo bendaring^aii, huishoudelijk.—
[R.]; z. daring (T.).

CLXa) I- bandang, naam van een' zout- en

^ zoetwater-visch.

*IL slinger. — [M.].

QCXa) I. bandoeng: (in hik. en poëzie), haan

^ (z. bondong. T.).

II. samenvoeging (het samengevoegd zijn)

van twee gelijksoortige dingen, die zoo dicht

aan elkander liggen, dat zij één of een koppel

uitmaken, zooals bv. twee huizen, die aan

elkander, hetzij naast of achter elkander,

verbonden zijn, twee bergen dicht naast el-

kander, Iwee dooiers in ééïi ei; koppel; paar;

b. m era dj a kaja, de aaneenkoppeling van

Iwee huizen door m/c en dezelfe stoof; r ce-

rna h berbandoeng', gekoppelde huizen, —
* ha jam nan handoeng, een tweelings-

kip: twee kippen uit één ei. Volgens het

volksverliaal moeten beiden tegelijk sterven

(N.).

*I1I. het gehuil bij een lijk, — [N,].

* IV., w. born., soort van platbodemd

vaartuig.

Q cXJo banding, ivat met iets kan vergeleken

^^ worden; het gelijke van iets; evenbeeld;
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membandin^^ vergelijken; ^^rAb. masaïtoe

t ij ad ala h ban d i iignj a , ^e dier tijd was zijns

gelijke niet; Ujada dapat dibanding,

kan niet vergeleken worden; onvergelijkbaar;

kebaüdïn^^aii, vergelijkelijk; kebandiüfkfin,

vergeleken geworden; kunnende vergeleken

worden; vergelijkelijk (heeft von de Wall

dit werkelijk gehoord? T.),

Q cXJb bendang, vak van een bouwland,

^^ hetzij nat of droog.

C cXa> bendocng", dam; dijk [door water];

^ ingedijkte bewaarplaats voor water,

inz. in den mijnbouw; membeiidoen^,

a[dammen; a(dijken: afschutten; pein-

beiidoeng% wie afdampt enz,; afdammer;

afdijker; afschutter: peiubeiidtiHi^ail , af-

damming: afd ijking: afschutting.

CcX>0 bendoiig* (beter m en doe ng), haan

^ (z. bandoeng li., T.); b. seloka,

der versmaat halve voor b. bers^löka,

een haan, die spreuken opzeggende is. Het

kraaien van den haan bij het aanbreken

van den dag wordt vergeleken bij het op-

zeggen van spreuken.

^ CCXJ^J l>ending, tjenong, g^mb^reng,

^ balav., bekken: omroepersbekken, —
[B.]-

^ O JUj boendoeiio, men., zekere ziekte

^^ van de karbouwen; bat. boer-

noeug. — [T.].

^ ö cX>o I. bindeiig of biiidoeng:, balav., erg

^^ gebrekkig door den neus spreken, —
[B.]; soewara binding*, het stemgeluid

van iemand die door den neus praat, d. i.

met verstopten neus. — [H.].

•hC-3c\>0 baiidok, ba tav., bult, — [B.];

vgl. bon do k (T.).

c 5> c 5>

L. ^ lXJL^, plur. Jk^ü;, coU. (nom. un.

si jJo
j

, hazelnoten ; lemmersnoten ;

geweren, pistolen.

^ C ^ l\j^ boiidok = pOènak, bult op den

rug vnn menseben en dieren, bv.

kameelen; eelt of gezwel bij de schouders,

door hel dragen aan stokken veroorzaakt. —
[L. bew.].

tVJcXiio ("isil- boendoekah), nom. un.

van 4Jf4Jjü .

uj ^ c ^

Aa3cXJL^ (ïni*l. boend^oelcijjah), geweer,

^ )lXa> I. baiidoel, soort van vogel. —
'[M-].

*1I., bandtièlan, jav., kinderwieg. —
[q.

•^
/ )lX>0 I' bandil, haven; logie; kil. —

'm-
* II. balav. uit 't jav., vanghaak, zeker

instrument van hout, voorzien van doornen,

dat gebruikt wordt om boosdoeners gevan-

gen te nemen (T.).

ir
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jcXJb beiidoel, in de bouwkunde doof;

la)ir/sleggcr; ook jds noui. pr., pa si

h., vader van Beiuloel, een jiersoon, door

zijne buitengewone domheid beroemd en

van daar ilommerih.

jÓj^ beiulela. haal: j/root pah,

^ / . *Xi •.! cAa) baiidalöiig'aii , veranderlijk,

vooral in het spreken; dan

zm, dan zoo spreken. — [R.].

^-%cXa> bandem, jav,, iverpen; smijten;

r
schieten. [»•]•

.jCXJo 1- bandan, IJanda, eene der Moluk-

ken (in mal. en jav. verhalen, zoo

't schijnt, algemeene naam van i>degroole

oost*'; jav. wandan, kroesharige, T.).

I[. de eigendommelijke kleur of smaak,

dien een meiaal afgeeft.

*1II., batav., boeroeng bandan, een

vogel, hier niet inheemsch, met een kuif

als een boschkip. — [H.].

^ #iC\Jo I. beiido, f/eslepen steen. — [L.j.

^11. (jav. bindo, T.), soort van wapen,

dat veel van een golok heeft, doch eenigs-

zins kleiner is. — [L. bew.].

^
,

^ ^ lXJo , plur. ^Jli), nataartijke zoon;

bastaard.

jf2J(Xo boeiidali, naam van een* boom—
arlocarpus pid)escens — .— [C.].

jVj6cAJo bendahara skr. bhand affa-

ra— . eerste staatsdienaar (premier),

wellicht in zeer vroegere lijden zooveel als

minisier van linanciën. — De titel van den

.bendahara van het voormalig rijk Djohor

was dato bc^ndahara s^riwa vïxAja of

d. b. padoeka radja; b. ktêtjingv, kater

(mannetjeskal) met drie kleuren, wit, zwart

en geel, volgens zeggen der Mal. eene

zeldzaamheid; perbendaUAraaii
,
gew. bij

smtr. perbendaharan, .vc^a//tï?w?^r; thesaurie;

magazijn.

f C \vJècAJo bendaharl (Hindoesl., T.) al-

leen in p^iighoeloe benda-

hari, hoofd der magazijnen: magazijn

meester; pakhuismecster.

^f CcXJo bende, batav. uit 1 jav.; b.

pi^rang, muziekbekken als oorlogs-

trom ; vgl. Ngadjoc-Daj b a b a n d i , lamp.

bendi. — [T.].

/ C c\a> bandja

—

port. band ej a— , schenk-

l)lad.

%-JCXJo bandera, en, bij verb. mendera,—

port. bandeira — vlag; b. kapak,

gewone vierkante vlafj; b. poeteri b^rtce-

doeng, eene vlag^ die door den wind over

den knop van den vlaggestok is gelegd, dat

als een gunstig teeken wordt beschouwd,

als het gebeui'l, wanneer men op eene
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expeditie of de eene of andere oiidenieming

uitgaat; b. toenggal, vlag in den top van

één' mast.

Ld-5s>cXJb bendika, aiKëwah en pcewali,
• •

bovennatuurlijke , wonderdadige

kracht van een' persoon of eene zaak,

waardoor booze handelingen gestraft en

goede beloond worden; vloek; zegen,

yo bfnimr, muir; nuuirachlig; recht; juist;

behoorlijk; ivezenlijk : enislelijk; deugdelijk;

oprecht; ivaarheidlievend: icaarheid; waarach-

tigheid; rcchlhcid; juistheid; behoorlijkheid;

wezenlijkheid; enfsfelijkheid; deugdelijkheid;

oprechtheid : ivamheidlievcndhcid; waarlijk;

waarachtig lijk; recht; juist; behoorlijk; we-

zenlijk; ernstelijk; deugdelijk; oprechtelijk;

in waorlieid; in ernst; in der daad; degelijk;

ter dege; zeer; in een hoogen graad; lueiuben-

narkeii^ voor waar enz. houden; bewaarheden;

gelijk geven aan iemand; in *i gelijk stellen;

(1 (^ ng ng a n s e I) ^» n n a r nj u , met waarheid

enz,, d. i. in waarheid enz.

iLy^ baiisoeiig' z. bangsoeiig*.

/ -amJv) baiisai (vgl. bangsai, T.), ver-

molmd; vergaan [zooals bv, hout];

vermolmdheid (z. ïisai).

è^^iJo
bewaiig', garen: draad (zonder bijvoeging

der stoffe, wordt er gewoonlijk katoenen

goren onder verslaan); longsin b. b(?rpa-

kan s^tt^ra, schering van katoenen garen

met zijden inslag; b. arang, ook tali

sipatan, zwart gemaakte draad, waarmede

de timmerlieden zwarte lijnen trekken, tim-

mermansmeetsnoer (?); b. dcïilang, streng

wit katoenen garen, ter dikte van ecncgroolc

teen, waarmede bij bruiloftsfeesten bruid

j
en bruidegom, en bij besnijdenissen de

I
I)esnedene omstrengeld worden; * b. radja,

\

regenboog; daon b., naam eencr plant —

i
rostellolaria dijfusa — .— [(}.]»

\ i>0 z. eiüiig'.

' L^ ÜJo 1. h^\v\\^woeicUjk begrijpend: stomp-
*

zinnig; bot; botterik; hel moeielijk

begrijpend enz. zijn: stompzinnigheid; bot-

heid.

* II. merg; hersenen. — [M.].

p^Jo y Hienibeiiam , onder de oppervlakte van

^ iets, inz. iels zachts, bv. asch, zand,

losse aarde, zelfs water, steken; daarin

bedelven; daarin begraven; een' spijker of

dergelijke indrijven, totdat de k(»p onder de

oppervlakte bedolven is.

"^/Jo beiiaii, lel, waschman. — [C.].

;

-^ v,;>%x>b beiiaiitoe = mcnantoe, — [U.].

A.A> g^'^^'ijx. plur. van ^^1; r^*^ ^-5^, de zonen

(het volk) van Ilimjar, d. i.: de Ilimjn-

rieten.
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aJs^ beiic^wa, land, dooreen volk bewoond;

fjroote stad; hoofdstad; orang b., landzaat;

de wilde volkstauinien in de l)innenliHHlen

van het mal. schiereiland.

^^óyoio beiicedam
,

genegenheid. - [C.].

C. ^JL^ !• bencéwaiijf, naam van een* boom

^^ met licht, slecht hout, dienende alleen

om er dobbers van te maken.

^11. buffel, — [L.]; eene soort van

hert. — [M.] ; soort van rood wild. — [C]

•^LLaaJo boeneka (port., T.), pop (speel-

goed). — [L. bew.].

•^/*jsJo baiiijaii, w. suni., borstlap; borst-

rok. — [N.].

/*>^<J<> bpnïjan^ koffer, ter berging van voor-

werpen van waarde,

•^ LJ> boe, roosteren. — [C.].

i J i^ ,
pmiier.

^ Jo l>l«r. van ^).

^
rl>^Z

a, me^^ — z. badjak.

[p.].

t ) 4^ boewara, naam eener plant, gelijkende

de bladeren daarvan op die van k(iênjit.

€>tJL> I. bennah, plaag (aan planten, dieren en

menschen); epidemie; ook bet beest, dat

plaagt of de plaag veroorzaakt; b. piisak,

een worm, die de halmen van de padi

doorvreet; b. la j ar, soort van sprinkhaan,

die de bladeren van de padi vreet.

iJ^Jo beneh, zaad; jonge planten om te ver-

planten; jonge dieren, voor de teelt; lig.:

afstammeling; sama b., van dezelfde af-

stamming,

* II. alles willen redderen.- ~ [It.] z. U^ (T.).

^

'S
Jo gewijz. plur. van ^).
/

)f / A> boenlja, een gewas — stilatfo

\S *

••
[R.].

.XjlX^ t gebouw; muur.

/ y

^.j<A/>j ) 4-> plur. van r>^y, of^x^y . — De

xWal. gebruiken gow. den plur.,

of de verb. wasir.

AAO ) 4-> P^^^'- ^'^" ^^U.

/ /

..ji? W-J plur. van ^li.

/ -J )^ boewayai, alligator, — z. boewaja.

] ) émJ i pisvloed.

. < ) 4«> boewana (in hik. en poëzie) — skr.

bhoewana — , wereld; s^rï t^rï b.

(de glans der drie werelden) , naam van den

stichter van Singapoera, wiens graf daar nog

te zien is.
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/ c») 4-) boewaja* krokodil; tinnen munt van

Seiangoer in den vorm van een kro-

kodil, ter waarde van Uvee wang, Ihans in

onlnniik: lïdah I)., de aloë; lelor b., z.

onder hotjong; — ^ hdMoeng b., naam eener

soorl van ijsvogel. — [l\.] ; hoe\mj^'2^ slemp'

hoiil (mar.). — ^ De kolsem, de tegenkiel,

di(! bimuMi in 't srbi|> koml. — [R.].

-x- L J ^^ boha, pok; de pokken [Ji.].

L J 4^ böpboe, so(u1 van vierkante fuik, van

)>oven bol, en aan een touw in diep

waler nedergelalen: b. gamat, fuik, die

over den grond getrokken wordt, om ga-

mat te vangen.

^ (^^^xO 4h-J böbab, ba tav., jokken; kullen

(bal. bobad naasl bobab, T.). —
{B.].

(j>^.> 4-j J. bëeboet, ot tali bcïêboet, ra/

(mar.): ook: boeboêtaii. — * tali

boebfêtan, slaiii (mar.), een zwaar touw,

dal den mast voorover boudt en met rijs om-

woeld wordl, om bet steviger (e maken. —
[M.].

IL naam van een^ vogel — eenfropus

pliilippen sis. — [P.].

*III. (bal. boetboet, T.), uiUvekken; uil-

rakken. — [L.].

^IV.^ l>atav., oprollen; diböëboet ook:

ifekruld, gedraaid (houtwerk), als eene

schroef of kurketrekker (jav., T.). — [B.].

*V., batav., zeker gewicht van 120 op

een' pikol. — [B.].

^ Aj bcêboer, hrij; pap; h. p^katoel,

hrij van pcêloet-ryó^ inz. zwarte,

¥: f u^ 4«> boeboes, men., m zwermen

uilvliegen, zooals vliegende mie-

ren. — 'H'-]» ^P^^^breken als zweren (N.).

/ V40 4^ bobos, doorgezakt door de druk-

king van een zwaar lichaam^ zoodat

er eene opening onistaan is, zooals bv. een

vloer boven den grond door het gewicht

van een zwaar persoon, een vaartuig door

een zwaar stuk geschut, dat er in geladen

is, een zak door zijn' inhoud; van een zeil, een

beschot en dergelijke eene opening gekre-

gen hebbend, betzij door wind of andere

oorzaken
; gewond door cen^ steek of schot.

i) ^J> I- böèboeiig^ gesteldheid eener vrouw,

die, na eene bevalling, zonder gemen-

strueerd te hebben, weder zwanger wordt;

keboebOêiigaii , ook wel keboemboên^an,

in zulk een toestand gebracht,

^ II. de top van iets, bv. van een huis. —
[L. bew.]; hef dak van een huis, of liever

het geraamte van het Adkwlokje haar, dal

men den kinderen op de kruin van het

hoofd laat. — [M.]; (jav. woewoeng),rfe

nok van een dak; het dak zelf. — [C.]. —
z. boemboeng — ; boebcêii^aii, horizon-

tale stok, waarop eene tent rust, waarop

het voorste van 't huis komt. — [L.].
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lil. (vgl. boeniboeiig L, ï.), koker lot

berging van iels. — [L. bew.].

•»*IV., w. sum., in de hoogte; opslapelen:

terbang b., m de hoogte vliegen; naar

boven vliegen, — [N.].

L
,

Jl-^ 4^ böèboek, iiaaiu cener soort van

kleine tor (kalander), die granen

vernielt en daarin ontslaat; naam van een

wormpje, dat bontwerken van zacbt bout,

inz. bamboes, vernielt: worden onderscbei-

den door b. beras en b. kajoe.

\mJ ê^ ^'f nieiiibCêboelj netten en dergelijke,

waarvan de mazen gescheurd zijn,

verstellen; hoeten,

IL naam eener zekere verzwering aan de

voeten en banden;— ^b. gantoeng, batav.^

de mok (paardenziekle).

<^L-> ^ f nifiiiböêboli ,
plaatsen, 'm zijne alge-

meene beteekenis; zetten; nederzetten;

leggen; nederleggen; in doen; op doen; bij

doen; aan leggen; op leggen; aanbrengen

(plaatsen); bij weddenscbappen, buiten de

hoofdpartij, de som zettende aanbieden (z.

langkap); m^mbdboh lapak tangan,

zijne handteekening zetten.

LÜJ %-> böêta, blind; blinde; blindheid; ]).

larang of b. larangan, blind zon-

der dal hel oog geschonden is; b. Sjam,

blind als cene kip, d. i. bijna blind van

zons ondergang lot 8 a S^'s uur; b. p^l-

tjah^ blind, met verlies van het oog: b.

l (ë 1 i , blindelings ; onbesuisd ; onoverlegd ;

zonder reden: b. mala s^b^^lali, aan crn

oog blind; p<?rïgi b., pul die geen water

meer heeft of niet me(!r geliruikl wordl;

memböêta, slapen; lu;loem pel tja h mala

b(^lalang, siëdah bendak \\\., de oogen der

sprinkhanen zijn nog niet geliroken (in hunne

hollen teruggel rokken), <ff hij wil al s/apen,

(de sprinkhanen gaan vroeg slapen): b<ï»ta-'i.

naam van een' boom — excoecaria agaloeha—
welks gom, als ze in de oogen komt

idindheid vei'oorzaakl.

•X- L ** J %L^ böêtoe, hel mannelijke lid. —
[üiv.]. — z. bcêtoh.

LllJ %-^ \^^i^ — skr. IJnla — , geslacht van

reuzen.

L * J 4^ böêwat, kan soms door voor {pour),

om, om te, ten einde vertaald worden

(is in deze beteekenis niel gebruikelijk dan in

de brabbeltaal, T.): membdèwat. doen; ver-

richten; maken; vervaardigen; gebruiken iets;

berbclëwat, bezig zijn met doen; verrichten,

enz,; pedang dihtewainja pïsau, de sabel

werd tol een mes gemaakt, d. i. als een mes

gebruikt; h.difd? waarvoor? tot wat einde?

membowat-3, zonder dir. obj., in schijn enz,

handelen; zich aanstellen als; boewataii , daad;

verrichting; rmtking; vervaardiging; maaksel:

werk; oneigenlijk of zonderling : wat dient, om
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er iels van fe maken, bv. kaïn b. s^ltëwar,

stofjeomerbroehen van ie maken; perboéwa-

taii, daad; vervichlhig; making; vervaardig

ging; jiemlioewat, dader; verrichter; makei^;

vervaardiger; seböèwat, wie helzelfde iverk

verricht of dezelfde plichten te vervallen heeft,

als een ander; allen van hetzelfde werk of

dezelfde plichten,

yJ> tLJ> 1- böêtifj korrel; Imlletje: rond

lichaam. — Het is voorts een classi-

liceerenil woord, vergezellende bel telwoord,

dat een aantal korrelacbtige of ronde voor-,

werpen uitdrukt; böëwab lïga b., drie stuks

vruchten; b. k am b i ng , geilekeutels; b. rata p,

of bidji ratap, afgebroken woorden van

liefkoozing of vereering, die bij bel weekla-

gen om iets dierbaars geuit worden, lietgeen

bij de wet verboden is.

*II., l<^ w. suni., hult: 2<» oprapen; iets

van den grond oprapen; Iets op den rug

hebhen; eene vracbt, die op den rug gedra-

gen wordt, zooals een randsol, marskraain

enz. — [N.].

S $^J> L bötor, naam eener soort van ka-

tjang, met vier gevleugelde riblien

(simbir), nog jong gebruikt als grmïnie,

(lUam en zuur; oud, worden d(; wilte

boontjes gekookt.

^11. klier; gezwel. — [R.].

•^ fLj> iL^ bötang', singap. — eng. hnfton

(port. bolao, T.) — , knoop.

J^J-"'

^ iio 4-^ bc&toeiig', bijzonder soort van de

aardvrucbt Oëbi. — [L. l>ew.].

^C aJ' 4-> bo&tfk (jav., T.), div., voorn.

van waaier, dal met veel aarde-

deel!jes l>ezwangerd is: drabbig; troebel

(z. k^rob); batav., troebel. — [B.]; vgl.

boêkat (T.).

-X- 1^, Jl-J A^ bij^tok. naam van een' 3W3er

grooten vogel. — [R.].

^ L q_ V 4 ^ bö&toek, singap., soort van

erwten of boonen.

(^ JL-V 4^ bötak, kaal van hoofd; kaalheid

enz, (z. sd^lab).

•X- 1 J2-V A^, bötok-3. spijs van viscb,die

tot bederf begint over (e gaan,

met kruiden loeln^reid en i u een blad

gewikkeld (vgl. jav. , T.).

^ i,jj>si éj^ böètik, naam eener parasict-

planl. — [C.].

^ Vji 4^ bö'^oel (jav.. l.),doorcndom\ van

de eene zijde lot de andere. -- [C.].

^, K-3 4-^ bil^tn ™ bCï^tir. — [C.j.

böto! — verb. nederl. — bottel;ck
flesch (z. ba lang).

x«0 4^ böêtoeii, naam van een lM)om, welks

bladeren rauw bij de rijst gegeten

worden; b(Bwab b. 'de vrucht van de

Ixëioen) zeker versiersel in den vorm eener

iMêtoen-vruebi, in woningen en op vaar-

tuigen.*
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^•O §lJ> bötan — oorspr. rhin. — , de peonie

(koningroos; pinksterroos). Door de

Mal., die haar slechts uit de. verhalen der

Chineezen kennen, nooit gezien, is zij voor

hen eene faheladilige zeer groole hloern, die

van zeir groeit in tuinen, waar len minste

honderd sooi'len van bloemen gekweekt

worden. De Chineezen, die mal. spreken,

noemen haar radja h^lènga, de koningin

der bloemen.

)(-, O 4^ bötoii, vai/elgiersl — panicum— .

—

-X ^-3^ 1' (^|J;'- holoh IL, T.) peholo,

hatav., = toekaug (deze beteeke-

nis, nit *l daaroj» volgende woord afgeleid,

is verdacht, T,); p. majin, iemand die

van amusementen leeft, zijn kostwinning

er van maakt, van iemand hv., die er

vechlhanen op nahoudt, om ze tegen betaling

tot het gevecht af te staan. — [H.].

*1I., beböto, batav., zekere toespijs van

gekruide eieren, in pisangbladeren be-

reid. — [B.]. — z. bötok-2.

^111. vriendelijk, maar niet schoon van

gelaat. — [R.]; l)atav., bevallig; lief; aan-

minnig. — [B.].

<)Ó' 4-> I' hvti{}lï
f
hel mannelijke lid; — >^ si

b., band]., (zeer fatsoenlijk), aandui-

ding van iemand van het mannelijk geslacht,

onderscheiden door besar en k^tjil.

*II. verschopl; verworpen. — [R.]

Aj> ^j^ I. hötoh (zelden), van menschen tot

niets te gebruiken; lot niets nut; pruL

^ 11. (vgL boto 1., T.), jav., dobbelen; dobbe-

laar. — [C.].

jj^v^^**^
^

^ hödjot, van lijn louw of andere

draadvormige voorwerpen, in eene

streng, in een kluwen, op de spoel of op den

haspel, blerk verward, zoodat het niet meer

in orde kan gebracht worden; sterke ver-

wardheid.

^^^ m s V' böêdjoer, in de lengte dezelfde

rigtitig hebbend, als iets anders;

recht op iets aan gericht; recht (zonder

omwegen); recht (niet krom): langwerpig:

in de lengte; overlangs; recht uit; uitstrekking

in de lengte; rechte richting; lengte (geogr. of

astron.); b t^lor, eirond; ovaal; elliptisch;

ellips; t^lor b., een la^igwerpig ei; b. sireh,

van het aangezicht van onderen smal, als een

sirehblad; niembcêdjoer, de hoed. langwer-

pigheid enz. vertoonen.

'l'' (en meestal moèdjoer), recht (niet

verkeerd), van eene handeling, zooals bv.

een schot, een gooi met dohbelsteenen , het

uitkomen met een kaart, eene reis en derge-

lijke; de bereiking van een doel, dan wel de

ontmoeting van een geluk of iets aangenaams

ten gevolge hebbend (in tegenoverstelling van

malang, ï.); medevallend; medeloopend; ge-

lukkig van uitkomst; te rechter tijd iets

verrichtend; gelegen tijdstip; hoedanigheid
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van iemand , om alles te rechter tijd te doen

of het doel te treffen; voorspoed, in dien zin;

Iref: ten rechte; te (jelegener lijd; op een

(junslig oogenbUk; Ie pas; geluhidger wijs; Ie

goeder ure; toevallig , in dien zin.

jm ^s^ A ^ bcdjaiio', ongehuwd; ongehuwde,

nog niet gehuwd, doch de jaren van

manhaarheid hereikt hehbende; Jotig man;

jong dier van het mannelijk geslacht, nabij

den tijd van rijpheid (d' dien tijd pas ingetre-

den. — Aan de h o e dj a ng 's worden in

voorkomende gevallen bijzondere werkzaam-

heden opgedragen; b. temalam, naam van

een* gewas, dat in de geneeskunde gel)ruikt

wordt; berböëdjailg', ongehuwde hebbende

zijn, bv. eeïi gehucht; perboedjaiig*an, staat

van een boedjang; boedjang-órAf//>; de

jonge lui (colL); tvoning of vertrek voor de

boedjangs.

L-^ÜJÜïSfc. 4-> 1. (beter pcBdjoek), iiieiiibcê-

djoek, aanhalen; vleien; liefkozen;

flikflooien; fleemen; overhalen; bepraten; stil-

len; tot bedaren brengen; pembCëdjoek, wie

aanhaalt enz.; aanhaler; vleier; liefkozer;

flikflooier; fleemer; overhaler; beprater; peiii-

bflédjöêkan, aanhaling; vleiing; liefkozing;

flikflooiing; fleeming; overhaling; beprating;

stillifig; tot bedaren brenging.

II. naam van een' eetbaren zoet- en zontvva-

ter-visch;— ^bilèdjok, naam van een kleine

arcëwan met een* scherpen muil. — [L.].

VfN^ j ^ bcêdjal, uitstekend, zooals bv. de

navel.'

^^ ^^ h^^W^ geometrische hoek; uitstekende

^- punt (bal, hoek, T.).

•K- 4«> bötja, batav. (jav. botjah, T.),

O'
*

^-^ knaap; kleine jongen, — [l^-]*

-^f^^^s^ A s b(Btjot, kleine hoogte of heu-

vel; bultje; duin. — [L.]. - z.

b (lés o et.

>J^fc. A«> bötjor, lek, zooals bv. een dak,

een vaartuig; vau den mond alles

uitflappend, los.

i^^ ^ bötjoiijs:, kegelvfumige flesch of

kruik (llescli eirz. zonder schouders,

zooals de Mal. liet woord verklaart), hetzij

van onderen i)ol (j^odawater-llesch) of plat

(rinschewijn-llesch).— De bótjong, die van

onderen bol is, noemt men ook b. teler

boewaja. Zoo, en ook alleen telor boe-

waja, noemt men ook eene sodawater-

flesch en (waarom weel men niet) eene

seltserwater-kruik.

¥ (
,

Q^w A s bo^tjok, knop, zooals bv. op

een deksel; knods. — [L.].

^ t 0^*^^
t, s bötjak, knoest; kwast [inz. aan

oude hoornen]. — [M.].

i 0^**^
f^

s L bötjok (vgl. botjo, T.), soort

van tentvormige gordijn, van eene

selendang gemaakt, bv. boven eene schom-

mel voor kleine kinderen, of boven de

ligplaats van pas besnedenen.
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#11. = bötjor. — [L.].

<f III. beschadigd; vermolmd; verslefen. —
[L. bevv.].

•)f i>^ 4^ (vgl. botjoti I., T.) bötjo, koet.,

ffordijn.

^ ^*^ 4 > ==^ bötja. — [{].].

<3 4. > bftdoe, kleine viscli in pekel (z.

p^dda).

^ 4^ bcèdf z. J.^ .

)f ^ 4-->» kajoe I>. = antjal^.

^ \ t>4^ btfedar (jav. oedar, T.), van

louw onordelijk: los. — [II.].

Vw-5<3^> b€&dak, jong land: knaap: jong

meisje; jongen: meid; bediende;

dienstmeid; slaaf (vgl. ons knechije): ke-

bftilak-boedakaii, als een kind geworden;

kindsch; kinderachtig.

^ ^w^ ^-^L^
bodak, batav., een groole pof

of elel, waar men aan boord de

rijst in kookt (bal. bodag, een groole mand,

T.). - [H.].

L^ ó^m^ bödok, ergste graad der Laza-

rus-ziekte (vgl. oedo|[ en soend.

boedoeg, schurft, T.).

^i^óy^ bödok, ==bodo I. ~ [L.], op

Java en in 't brabbel mal. (T.).—

z. bödoh.

)f # ö %-> !• bodo, batav., dom. — [B.].

II. angstig; vol vrees, — [M.].

K-25t3 4^ boedab, schuinL — [Div.].

Tió ^ (^'ö'' bodo en bodok) bödob, (/om

(niet van nal uur en ook niet in

alles); stom; domoor; stommeling: domheid:

dommigheid: stommigheid [z. b^bbal en

ddêngoe).

i \ ^^ ^ iiieiiibC&ra, bestoken, h\\ den vijand

!
met kogels, een bijennest niet vuur

I

en rook.

I

i _
j

\ 4-^ 1.5 iiieiiibteroe
,
jagen: najagen: ver-

j

volgen: naloopen; voortdrijven; aan-
i

drijven: aanzetten; haast maken met iets;

bespoedigen: overhaasten; op de jacht gaan;

zich haasten: berbwroe, bezig zijn )nef jagen

enz.; bceröèwaii, jachtwild; pemba»roe, v:ie

jaagt enz.; jager; wie de gewoonte heeft zich

te haasten; wat tot de jacht dient; p^kakas

\)., jachtgereedschap; a n dj ing \}., jachthond:

ban toe p., soort van spook in de gedaante

van een' windbond, het gezicbt gedurig ten

bemel gericht; perbcêroêwan
,
jacht; naja-

ging; vervolging; voortdrijving ; aandrijving:

aanzetting; jachtwild; bcêroe-;^, haastiglijk:

met haast; in haast.

IL bderoe, naam van een eiland onder

Hiouw, l>ezinden Karïmoen.

*I1L de elephantiasis. — [O.J.
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i 4^ I. bflêri — skr. la^rï — , trompet,

*II. (jav. woeri, T.^, achterste: achter;

toekomst, — [C.]. — z. huMUt.

^ \ ^-> 1. b(i*war, soort van hengel.— [Üiv.].

II. ïiiet zuinifi op iets, hv. op de Imler;

verlamstend met iets; f/oedr/eefscb , zonder

niillig doel.

^ LllJ S %-> bosrat (jav., T.) en b«l&r«i , smeer-

sel voor hel lichaam. — [L.]; I)ij

ziekten , of ook wel ter erlanging van een aan-

genamen geur, of ter versiering.— [L. bew.].

L
** J i A^ böproet. gel/roken (hebbende eene

breuk, herniosus); lireuh,

L *VJ i Aj liiêrit. achterst gedeelte; stuit; b.

pera boe, de achtersteven van een

vaartuig; b. ajam, de stuit van eene kip;

jiiemböêrit, pacderastie drijven ; böèrïtaii,

wat' op een stuit gelijkt; stuit van levenlooze

voorwerpen; b. p^rahoe, de achtersteven

van een vaartuig; sembc&rit, pacderastie

^ / jgg \ 4-J I. bijèras, bdiidiv., uitwisschen;

doorhalen; doen verdwijnen.

[B.].

*II. batav., zekere rijstkost. — [B.].

-)f / kj4 4 A^ böèroes, verwelken; verdorren;

droog of dor ivorden; verwelkt;

verdord, — [31.].

( W4 ) 4-> I. böros, naam van een* boom,

groeiende op modderige zeestran-

den, met eetbare vrucht.

II. verkwistetid; verspillend; liifmboros,

verkwisten; verspillen; pemboros, wie ver-

kwist enz,; verkwister; verspiller,

III. van een touw, dat ergens om ge-

wonden is, bv. om een' tol losgegaau;

memböros, losgaan,

•X- C ) %-> ' dada bfl^raiisr? halsband; kraag,—
V- [L-]-

è
A> böêroeiig:, vogel; b. ontcj, de struis-

vogel; b. dëwjita, de paradijsvogel;

b. söpan, dezelfde; b. g^rêdja, rfc mosch;

b. lajang, de zwaluw; b. hantcê, soort

van uil; b. dj i n dj a ng, soort van kraan-

vogel: b. rawa, naam eener^ soort van

wilde duif — columba littoralis — waar-

van witte en grijze; b. póêteh, het voor-

gaande: ook: speciaal de witte soort; b.

sïjoel, naam van een* vogel, zwart met

roode kuif; b. gadjah-2, naam eener groote

soort van slrandlooper ; b. djololjL, naam

eener soort van strandlooper; b. barat,

naam eener soort van snip, die in den

westmousson aankomt; — ^b. töökang of

barahan, div., naam van een' vogel. —
De wevervogel? soort van specht? — b.

tahoen, batav., de jaarvogel — buce-

ros — .— [P.]; b. raja, div., naam van

een vogeltje, dat veelal zijn nest aan

padiehalmen hecht. — b. boenda (1

b. bonda, w. sum., een vogel, die in

de pinangboomen nestelt en dikwijls bij
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zwermen uitvlugt (N.); bérflêiig^an , gevo-

gelie. — * penibêèroeïig: of pcrbder(Bngaii
,

vogelenkooi. — [L.].

^ C ^ 4^ böraii?, jav., scheenangels; hengel-

roede. — [L.]: voetangels: scherpe

bamboezen in den groml gesloken, om de

voeten te kwetsen. — [R.]; b. tjïtjak^ een

ander soort van voetangels. — [L. bew.].

C ^ t^J borong', tot een geheel samengevat;

hij samenvatting tot een geheel; als

een geheel: in eens; in '/ gros: bij den hoop;

iiieinbóroti^, tot een geheel samenvatten;

(êpah b., werkloon tot een geheel samengevat

^

d. i. niet bij dagloon of bij perceelen;

pek^rdjaan siëka, bórongnja tfi scëka,

het werk staat hem aan, maar niet het tol

een geheel samengevat zijn daarvan: b^lï b.,

in 't gros (niet en détail) koapen; mem-

borong (êpab, Ae/ wer/c/oo/i (van eenwerk)

tot een geheel samenvatten, d. i. niet bij

dagloon, of bij perceelen betalen of bedingen.

^ «.AMwC' ) ^ boerangsang, w^ sum., woe-

dend ; verwoed ; onverschrok-

ken, ^~ [N.]; onder rangsang (T.).

x\^ \ 4«J böprap, half gaar, — [R.].

L^ ^ \ L^ böêroek, leelijk; oud; vergaan;

versleten; vervallen (bal. b^r^k, T.);

bouwvallig; leelijkheid; versletenheid; ver-

vallenheid; rotheid; orang b., havelooze;

slecht volk; gespuis; kaki b., open beenen

(vgl. börok, T.).

C^*i i 4.-> börak, los (niet samengedrukt)

zooals bv. eene handvol hooi, mos

of dergelijke; van iets dat samengedrukt

was, bv. tabak, uitgezet; losheid.

(^ ^ \ iL«> I. borak — verb. van j)^).

*1[., singap., het op de vlucht slaan; het

verstrooien: het uiteen dt'ijven.

^C^ i 4-^ börok, batav. (uit 't jav., T.),

aangestoken ; verrot ; versleten :

vol zweren. — [B.].

L^^ S K 4_> börek, gespikkeld, zooals bv. eene

kip (bal. boew ik, T.); gespikkeld

door de pokken: pokdalig (bal. boer ik , T.).—
z. bopeng en tj^rtjak.

f^ \ 4«^ böêram, eerste opstel; ontwerp: con-

cept; het oorspronkelijke: origineel;

minuut; kladschrift: kladteekening; klad

(z. rang).

/.i \ êlJ> böêroen, Aooflf, zwaar bosch; kam-

bing b., wilde geit.

^ rS ) 4 ^ bflèron. batav. (uit 't jav. T.). voael-

vrij, vrij als dierenin *t wild; beboe-

rönan, al het gedierte; het dierenrijk. — [B.].

/.t ) aO boren, zeker eetbaar lilachtig,

plantachtig zeedier, dat op den

bodem der zee wortelt en zijne plaats nim-

mer verlaat, doch van buiten aangeraakt,

zich onder den grond terugtrekt, en alleen

door uitsteking kan gevangen worden.
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J5 \ 4^ bceroeli, wie tegen een bepaald

loon werkt, helzLj liij den dag, hij de

maand, hij de reis, of voor een hepaald

werk; werkman; daglooner (jav., T.): bce-

ro^lian, loofi; werkloon.

25 S ^J>, b(Jreli-3, soort van welriekend

smeersel voor het lichaam.

^ (C ) 3—> ? beboré, ha tav., smeersel voor

het lichaam, uit kruiden en hloe-

men gemaakt.— [H.]. — Jav. horèh.— [T.].

(A s ^ 1- meniboèrai, van dingen, die in

eene ruimte besloten zijn, bv. rijst,

in een' zak, de ingewanden, in den buik,

ui(breken; fe voo7\schijn drincfcn door eene

opening: perbrf^rajaii, idthreking uil eene

opening: peiiibftrajaii , meer handeling

uitdrukkend.

* II. (een slecht gehoord jav. hórèh, T.)

z. boèrat.

JL5-?
^^^^' van

j
u .

7S \ ^^ (bözah), pers., drank ^ bereid uit

meel van rijst, gierst, gerst of der-

gelijke.

^C J^y^ ^"^^^' ^^^^ '^^*' "^'^ böêsa, batav.,

schuim, — [B.].

/ jgg 4-> böèsoe z. boengsoe.

/ M (L^ I. bösa — oorspr. onb. — kei-

tingstopper (mar.); niembösa, een'

ankerketting sloppen.

* II. kap op een vaartuig. — [Div.].

III., menibosa-^, opstuiven, zooals bv.

katoen, die schoon gemaakt wordt; van den

mond spuiten hij het spreken.

/Mi4«> b®was, woest ; grimmig : boosaardig ;

verscheurend : woestheid : grimmig -

heid: boosaardigheid.

^;;y\/^ ^^ biBSoet, kleine verhevenheid van

den grond; hoop opgeworpen aarde,

zooals sommige dieren, bv. de mol, de witte

mieren enz., maken [kleiner dan poengsoe]:

b. dj a n tan, dergelijke verhevenheid, die

ontslaat, zonder dat men er de oorzaak

van weet.

yvy 4-J bwsoer, hoog (zeker wapen); zeker

werktuig, om katoen te zuiveren

(jav. woesoe, T.); nienibdêsoer, me/ zulk

een werktuig zuiveren,

>M^ I- bösor, doorboord, zooals bv. de

buik of een vaartuig door een schot,

eene slagorde en dergelijke; doorgebroken,

zooals bv. een dijk; membösorkeii, door-

boren; doorbreken.

*IL gretig, ~ [C.].

i-vy 4^ I- böèsoens, ziekelijke verstopping

in den buik; b. angin , opzelting door

wind; trommelzucht; b. iji^v, waterzucht

b. iïpi, opzetting door wind, met ontste

king; b. darah, verstopping der maand-

stonden: b. k^ntjing, pisverstopping.
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n. hreede plaat of bank [van zand of

modder], breeder dan de l)^ting.

*IIL, batav., stitsiand. — [B.].

*1V. (bo^soii^), jonge takken van den

kokosboom, waarvan k^t(jpat gemaakt

wordt. — [R.]; denkelijk batav.; bal.

boesoeng, jmige cocospalmhladen (T.).

i

l JLxi ^ I. bCÈsoek, naam van een goud-
|

gewicht = 1V4: djampal. — !

*b€èsok, munt = V2 ^'^ kcêpang,
|

komende zeer nabij 1 schelling. — [L.].

II. stinkend; rot; vuil; morsig; smeerig;

onedel; lang; stank; rotheid; vuilheid; mor-

sigheid; smeerigheid; onedelheid; laagheid,

yyAM^ bösaii, tegenzin hebbend; verveling

gevoelend; moede van iets; beu; tegen-

zin; verveling (batav. en jav. bos^ji, T.).

/ C 4AW 4^ bösöi (en bosoi), van men-

schen slecht; boos; booswicht;

slechtheid; boosheid,

/^AM 4«^, z. het voorgaande.

o /

^j.jyga è-^5 plur. ^)^ aambeien. De

Mal. gebruiken den plur. als

#?•
o /

J^J^ 'J^y^'

c 9Lm> bêfeiiga, bloem; bloesem; interest van een

^ kapitaal; dient als attribuut bij namen

van l)oomen, om te kennen te geven, dat het

hout van die soort geel is: b. keml^ang

s(,!lahoon, naam eener fraaie paarsrbe

bloem, die lang bloeit; b. koebdT, b.

kembödja en b. tJQmpakc7 moelïja,

naam van een' boom, die eene welriekend(^

bloem draagt en veelal op begraafplaatsen

geplant wordt; b. tjïna, naam van een'

bloemdragenden heester — poinciana pul-

cherrima — ; b. dj^poen, de stokroos, naani

vaneen' bloemdragenden heester; b. nH;r«Mk,

naam Tan een' bloemdragenden heester,

zoo genoemd omdat de roode bloemen iets

van de g(.'daanle van een' pauw hebben;

b. ïiij^r mawar en, minder gebr., b. ros,

roos: b. tandjoeng, naam van een' hoorn,

die zeer welriekende bloemen en eetbaie

vruchten draagt; b. poêkoel empat, naam

eener bloem^, die eerst 's namiddags om 4

uur opengaat; b. sëlan, naam eener sooii

van klimop, met een fraai rood bloempje; b.

karang, .vpo>ii (z. onder karang); b. ^mas,

gouden bloem^die Trangganoe om de drie

jaren als teeken van afhankelijkheid aan

Siam levert, wordende rijkelijk vergoed

door eene bezending rijst en zout; b. ^mas

pralj^, gouden en zilveren bloemen aan een

opgetooiden boom bij feesten (g^ttar);

böënga disoentingk^n, pangkalnja di-

b ê r a k k e n , rf^ bloem steekt men in V haar, den

oorsprong bekakt men, d. i. de dochter neemt

men, om de schoonouders geeft men niet;
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h. sekaki, eene bloem; b. setangkai, een

Iwijii mei bloemen; b. s^karaiig, een

ruiker; b. s^koentoein. een bloem/mop; —
* h. s^koeiitjoep, eJCM bloem/mop. — [R.];

b. langsat, soort van armband; b. koen-

doer (de l>loesem van den koendoer), soort

van versiersel op verschillende voorwerpen,

in d(m vorm daarvan: b. sambau (de

bloesem van het samba u-gras), zekqre steek

bij bel naaien, die op dien bloesem gelijkt,

zooals hv. op sommige lederen handschoe-

nen; b. ma kau, kunstbloemen vanMacao:—
* b. seroempoen, ee/i ruiker, — [L.]; sa-

bab h. lali di kapala, wegens de bloemen

(den bloemkrans) heb ik een touw om mijn

hoofd, zegt een schoonzoon tot zijne schoon-

ouders, om te kennen te geven, dat bij

wegens hunne dochter gebonden (van hen

afhankelijk) is; berbcèiig'a, bloemen hebben;

van bloemen voorzien zijn; met bloemen

versierd zijn; b. tab oer, met verstrooide

bloemen versierd zijn, zooals bv. eene

stof; böènga-bdéiigaaii, bloemen; gemaakte

bloemen; böêngfa delima (de bloesem van

den granaatappelboom), soort van ver-

siersel, in den vorm daarvan; berb€ên<^a

delima, zoodanige versierselen hebben; b.

d. loenggang balik, zoodanige versierselen

hebben, waarbij de granaatappelbloesem

bij (afwisseling recht op en neder en het

onderste boven staat; b^rsïkoe k^löêwang

MAL.-XEDERL. WOORDENBOEK, DEEL 1.

b. d. toenggang balik, versierselen heb-

ben, bestaande uit een* zigzag, in welks

hoeken b. d. geplaatst zijn, die bij afwis-

seling recht op en neder en het onderste

boven staan,

o êw) y mem]>c&waiig:, wegwerpen; verwer-

^^ pen; afschaffen; bannen; verbannen;

verstoofen ; verwijderen ; afdanken ; aftrek-

ken (arithm.); een' slag, houw, stoot enz.

pareeren; membö&waiig' aj^r, zijne behoefte

doen: m. a. b^sar, zijne groote behoefte

doen (fatsoenlijke uitdrukking voor kakken);

m. a. k^tjil (s^nl), zijne kleine behoefte

doen (fatsoenlijke uitdrukking voor wate-

ren); bcèwang tóedjoh-2, trek er zeven bij

zeven af, d. i. deel door zeven; membcê-

wang sijal, tegenspoed verwijderen^ bv.

van een vaarlnig (door gebed, tooverij enz.);

m. miïta, zijne oogen laten weiden; m.

k(;bas^ de verdoofdheid der leden verwijde-

ren, d. i. wanneer men te lang gezeten

of te huis gehokt heeft, wat op en neder-

loopen of gaan wandelen; ook m. p^nat;

niemböêwan»' dïri, zonder bepaald doel

de wijde wereld ingaan; zich verslingeren;

zich met slecht volk afgeven; bcfewailgan,

verworpeling ; banneling; verstooteling ; pem-

bóe^an<^, wie wegwerpt enz,; wegwerper;

verwerper; afschaffer; verbanner; verstooter;

afdanker; verwijderaar; aftrekker; pareer-

der; opgeslorpte wolken van eene dreigende

19
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bui van de tegenovergestelde zijde van
: i^( ^_s I. boeka (of

den \vind.

-.C- 4^ lMl'll§ur, nofj in den eersten toestand ,

van eene maagd nog onaangeroerd:

van een' jongeling nog geene vrouw aangeraakt

hebbend: van vrnehien en andere voortbreng-

selen eerst, namelijk in den tijd of hel

saizoen daarvoor, en van vrachten ook

eerste van een' Jongen boom: Imngm^nn^WRl

de hoedajïigheid van nog in den eersten

toestand Ie zijn bezit: maagd van 12 tol 15

jaar; boe\vah-2 !>,, de eerste vrachten van

een' jongen boom: de eerste vruchten in den

tijd of het saizoen (miesini) daarvoor.

^ 4^ bOéiijfoer, naam van een' boom, mei

goed hout en fraaie paarscbe bloemen;

bfieiiifCêruH, een van de zoogenaannlc póêlau

jang loMJjoh.

C^JLD 4^ höllgok, onevenredig dik; on-

evenredige dikheid.

^' Ld A«> b«*ni|;'ol, dom; Imt; domoor. —
[R.]: bal. bongoi, doof' (ï.).

ij iO iMlpeilii*, f*rg door de pokken geschon-

den (z. fjertjak en börek).

C^ 4^ 1. (vgl. büëwah, T.), iiicirihirwiüi ,

opwellen; overkoken : van rook uil ren

schoorsteen in dikke wolken opstijgen:

* II., Iioewak-boewukaii, \v. sum. , veran-

derlijk van humeur; een ongestadig hu-

meur, — [N.].

1

^ 1. öoeKa (01 bièkak), breed: wijd;

breedte; wijdte; rm'ddellijn (geom.);

nieiiibGèka, openen: ontvouwen: uit elkander

nemen : ontdekken : openimren : aan vangen ;

ontginnen; op het touw zetten; ondernemen:

pemböêka, wie opent enz.: ontdekker; ont-

ginner: ondernemer: mentbijka poewasa

(ol or>k wel alleen m^mbö^ka bij uitne-

mendheid), <fe vasten openen, d, i. ophondei)

Ie vasten: m. llmah, tinmijnen ontginnen:

m. k^dai, een winkel opzetten: m. bitjara,

een zaak voorbrengen, aanhangig maken: een

proces aanvangen: m. gö'la, eene suikerzaak

ondernemen; m. rahasïja, een geheim open-

baren; verklappen: m. liinab, grond, land

ontginnen ; — * m. h a t i , den moed verlie-

zen. — [R.].

^11., bflpka-^, zekere gerechtigheid, die

men van een vaartuig betaalt, naargelang

van de. bi'eedte. — [L,].

Lf-i 4-J f biPkoe, kort, ineengedrongen

lichaam: knoest; kwast: knokkel; ge-

wricht: geleding: kluwen. Het is voorts

een classificeerend woord, vergezellende het

telwoord, dat een aantal vooiwerpen van

eene knoeslachlige hoedanigheid uitdrukt;

garam s(?lMlkoe, een korrel zout; h (h\y'é\ï

pïnang tïgt7 b., drie stuks pinang-noten; bQ-

naug b., garen in ktutven (niet op klosjes); .

b. b^mban, knop van touw of dergelijke, in

elkander gestrengeld, zooals bv. aan eene
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valreep; furksche knoop: b. b. d öewa, zoo-

danige knop, -waorloe slechts twee touwen

gel)ruila worden, ook kapala lalat ge-

noemd; 1). \ï\\\, de enkel, eig. de gevoellooze

knokkel, oindaf door het met ondergeslagen

beenen zitten daar het gevoel nagenoeg

verloren gaat.

II. — verh. nederl. —, boek (z. bok).

^LL5 A^ böwek, batav., openen; open hou-

den: open leggen. — [B.].

CW^ bwkïit (vgl. hoet^k enbcêkitll.,

T.\ van water met aardedeelen he-

zwangerd, zooals bv. bij sterke afwateringen.

^<j>a5 4«^ böêkot, soort van javaansch

vaartuig. — [L.].

Vj>/0 ^, iiiembökot, geheel toedekken met

iets buigzaams, bv. goederen op dek

met oen prezenning; een dak over aen \q^y-

tuig maken, om te blijven liggen.

V.;>ó 4^ I- böëkit. kleine berg; heuvel;

hoogte; b. ana'k, heuveltje: nieni-

bcJêkit, de hoedanigheid van een heuvel

aanflemen; zich als een keuvel voordoen;

m. anak, de hoedanigheid van een heuveltje

of van heuveltjes aannemen; zich als een

heuveltje of als heuveltjes voordoen, zooals

bv. de lijken op een slagveld.

II., bCêkit-lïkat (vgl. bcëkat, T.), van

water intensief met aardedeelen bezwangerd,

H- y 40 böpkoer, korrel; deeltje van iets dat

door de kuusl tol korrels gemaakt

is (als zout, buskruid enz.). — [M.].

z. bciêkoe.

>.>^-J
bökor, soort van kom Nan metaal,

zonder voet en met een' breeden, vlak-

I

ken rand.

^
C J^^^^ bcêkoes == ^^ ,

•^ i^A.) bö&kong', kip zonder staart, —
[R.], — z. tokong.

itjS^o, het voorste naar achteren gekeerd;

omgekeerd (ook bv. van een proces,

waarbij de beklaagde als klager optreedt);

ook balik b.; badjoe b. b., kleed met de

spleet van achteren, zooals men voor kin-

deren maakt; menibökons^ken, het voorste

vaar achteren gekeerd enz, doen zijn (maken)
,

omkeeren. ~ ^bebökong", batav. (uit *t jav.,

T.), heup; dij; bil, — [B.].

L-Ji-5 4—> bökop, van het aangezicht sterk

gezwollen of opgezet, zoodat de

oogen nauwelijks zichtbaar zijn; sterke ge-

zivollenheid; sterke opgezetheid,

^ aJ>4j:) böêkak z. bfeka

^cJ^-J^
bO&ko), gekruld, zooals bv. een

baard. — [B.].

^.j5a^ bcêkaii, i\\ 't alg. te kennen geven-

de, dat iets niet iets anders is. Het

dient voorts spec, om iels alleen en bij

uitsluiting voor een deel van een* zin, bet-

zij subject, object of praedicnat, te onlkeii-

19*
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iieii, verhoudingen, die wij veelal uitdrukken

door den klemtoon op dat zindeel te leg-

gen. Het is gebrek l<i|4: wedergegeven door

ons hel h tiief , eenigszins beter door het

fr. ce nest pas. Met liet vraagsuiïix kali

is het direct vragond: is hef nieJ? /onder

dat geelt het eeif hall' vragenden zin en

nadert dan de beteekenis van ons immers:

óraiig UKëda Itoe b. anak akoe, die

Jongelinr/ is mijn kind niet: b. UKedah pe-

kei'djaan itoe, dut is geen ijemnhkelijk

werk: h. akoe, jang ni^nnkoel dïja,

ik was het niet, die hem geslagen heb; b.

dïja jang kiM^ixekoel, /tij was het niet,

dien ik geslagen heb: b. koepóêkoel akan

dïja, koe lölak sa ha dj a , ik heb hem

niet ges/af/en, maar alleen ges tooien: b de-

kankah S(dah koekata? heb ik het

niet gezegd.^ b. sdëdah ko(^kata, ik heb

hef immers gezegd; b. bu3vvatan, dat is

geen doen: in strijd met hef gewone; onge-

woon; ongemeen: vreemd: buitensporig; in

een boogen graad: b. b. bagoesnja, hef

is biiilengcwoon schoon; pad a b. t () m p a t nj a .

op eene onvoegzanw of ongeschikte plaats;

hóèkannja mati lagi (de nadruk valt ge-

heel op lagi) mati bemiar-2 (betoel-2)

niet meer dood, maar allerwezenlijkst dood.

Met deze spreekwijze wil )nen den aller-

hoogsten ol' een' zeer hoogen graad eener

hoedanigheid aanduiden^ zooals wij in dit

voorbeeld zouden zeggen: dood als eene pier

(mausetodt). Veelal wordt het lweefde ge-

deelte der uitdrukking als van zolf sprekend

vveggelat en : b cê k a n nj a m a t i I a g i : l> i%-

kannja bagoes lagi, niet meer schoon

[maar zeer schoon): hübkiin-'^, het is geens-

zins. — Men moet zieh 'a d a h , b (fe w a -

la n. k<?rdj«i, [latoet als iia bCekau-;^

uitgelaten denken, van daar: geheel in

strijd met hef gewone: zeer ongewoon: zeer

ongemeen: zeer vreemd: zeer buitensporig;

in een zeer hoogen graad,

^ §kJ> A^ bokOj w. sum,, == maski:

boko a lig ketavva (brahbeltaal,

T.) h ara ba toelis, lach maar toe, ik

schrijf toch : bo ko sakit m i s t i (brabbel t aal,

T.) datang, hef doel er niets toe dat hij

ziek is, hij nwet komen; boko k om bal i

boko t i da, o/ hij terugkeof of niet; Ajiko

sentana dj(»e\val boko setimbang dje-

ngan amas, tida soeka hamba, indien

ik u moest verkoopen, al was hel voor

al de schaffen der wereld, dat zou ik

niet willen. — [N.].

-¥: LL5 l^ baug'ii, soort van vogel. —
[M.]. — z. böga.

i,^S ^ 'S böga — skr. bhöga — , vermaak)

verlustiging, alleen in: dj ^m pan a

pergam boga, draagstoel in den vorm

eener perga ra-duif, ter verhisfiging.
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i^*/0 4^ bojTOt, nfscinnvelijh; leelijU; af-

srliinvelij/ihcid: leelijhheid: m^u\ -

Jiögol, fifschwrelijh m z, yvordcn.

^ w5^ IL»> 1. lïög^or, jav. uf s(»on(L, Ironken

v;iti (licht bij den grond afgelionwen

arèn-boonien. In de bossrh^'n van het \er-

woesie Pad] a dj a ra n werden ointrent het

jaar 1677, lnj d(! ontginning der gronden

een groot aantal dier stamnien gevonden,

naar aanleiding waarvan het tegenwoordige

Huilen/.org den naam Bogor ontving. —

* n. een e mat, — [C].

-^ )Ó iu-> hiëffal, l>randhonl, dat aan het

eene einde aehrand heeft. [R.].

P Aj htj^ffil, van dieren zonder vederen of

haar: van rnensrhen zonder de gewone

kleederen, sieraden of wapens: hel zonder

vederen enz. zijn: t(;landjang h. of t^lan-

dj a ng b di lal, (feheel naakt : spiernaakt ;

moedernaaMt: nicfiil)(fcS'ü. van dieren veder-

hos of haarloos worden: berbcêgll. zonder de

gewone Ideederen, sieraden of wapens zijn.

^ P %-J bogol v(>rb. ned. ~ heugel;

hoei: kluister [voor handen fn voe-

ten]. - [K.].

>-J A> bö«:aiii, twT(^ geknipte blaadjes van

^ zilver- of goudblik , of wat men anders

verkiest te nemen, aan de pnnt van een

tadjock.

^ , P Aj , kebofféan, batav., == dapat ma-

loe, bv. iemand die een veest

laat hooren in een grooi gezelschap. — [H.].

) %f^
bjiuloe en, minder goed, bali®loe,

soort van kolombijn (gebak). — Het

onverstand heeft (m* biêwah hieloe van

gemaakt en beschouwt dal als het oorspr.;

soorten: b. ködja; b. p<^riiiggi; b. r<;n-

dang.

c /

} %^ ' idui'. Jt^h /^'••^' eehi: kinderen: groote

menigte.

^
)
^ b(ela, atj., gaan: kom! welaan! —

[U.]; denkelijk 't men. ^^U, baolah,

of verkort, hola h , geef op! (T.).

) lo bcêloe, haar, met uitzondering van

het menschelijk hoofdhaar; borstel: wol:

veder; dons; pen: b. kiïpas, dons; b. róma,

pleon. voor haar of voor ^^j ; b. landaV.

de stekels van hel stekelvarken: b. ajam

(kippen-veder): naam van een eetbaar zoiii-

water-vischje; b. iijer laoet, naam van

een spinachtig zeedier, welks lichaamsdeelen

voor het grootst gedeelte uit koraal bestaan;

b. pahat, heitel-vederen, d. i. de eerste

poddevederen der vogels aan vlerken en

staart (vgl. bal. koemapat^t, T.); het eerste

dons in het aangezicht of aan deschaamdee-

len: poddehaar; vlasbaard. Onder beitel is

hier .verstaan de cyUndervormige beitel

pahat pdUar (z. c^U); (Blat b.Jiarige
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rups; kaïn b., stof van yfoloiha^r; laken;

wollen deken; dóêwa (tïga) b., hebbende

haar van twee {drie) kleuren, zooals bv.

katten, honden enz.; berböèloe, harig;

gevederd: b®Ioe-3, wal op haar gelijkt;—
<^ b. lalang, de donsige bloesem van het

lalai^-gras. — [M.]; b«êloe-3, naam eener

plant — fragia kirsuta— .— [L. bew.; C] ;

daoen h., naam van een' heester— tragia

speciosa — .— [P.].

.
J ^» b€èli-2, porseleinen potje of kruikje,

met dikken buik, nagenoeg geen* hals

en nauwen mond, dienende, onder ande-

ren, ook ter bewaring van tooverolie; b.

p^ng^ntjïngan, de pisblaas.

] tLm> t>öla — port. hola — , kogel; bal

(inz. biljart'); maïn b., biljart spelen,

] tLm> (^g' b€wak, T.), memböêwal, van

eene vloeistof o/JtueZ/en, veroorzaakt door

eene beweging beneden de oppervlakte, bv.

van een' visch, de schroef eener stoomboot;

van daar fig. : overmoedig zijn; om den tuin

leiden; verschalken door iets als het tegendeel

te doen voorkomen van hetgeen het in der

daad is; pembéwalan , om rfe» tuin leiding;

verschalking door enz,; böëweh b., z. böê-

weh.

i*>aJ ^ böïlat, rowrf (zonder hoeken of kan-

ten): bol; geheel (niet in stukken);

van de oogen op$ngespalkt en starend —

;

kan soms door alleen; eenvoudig; zonder

meer vertaald worden; rondheid; cirkel;

spheer; berseloêwar b., alleen een broek

(zonder meer) aanhebben; tijang b., een .

ronde pilaar; b. pandjang of b. böêdjoer,

elliptisch; ellips; b. te lor, eirond; elliptisch;

ellips ; ellipsoïde ; b. tor a k , cylindrisch ;

cylinder; b. pëpeh, plalrond, zooals bv.

een stuk geld; ajam b., eene heele kip;

b. böBmi, de aardbol: t^landjang b. z*

onder böëgil; b. tj^mhoel, hol^ als het

deksel van het lahaksbusje, dat in eene

sireh-bak behoort, d. i. plat-rond, zooals

bv. de knop van een' wandelstok, eene deur

en dergelijke; b. böêwah b(^rembang (z.

b^r^mbang), slechts eenigszins verheven^

zooals bv. de knop op een' mast;ïkanb.,

naam van een' eetbaren zoutwaler-visch ;

—

* bftlet-bCèlet , batav., geheel en al. — [B.].

*II. soort van luik. — [C.]; slechte uit-

spraak van b^lat (T.).

*III., w. sum., wederk. voornw., zelf. —
[N.].

i^vO iN-> bolot, al wat dient, om iets in te

wikkelen, luur; membölot, achte-

loos , onordelijk en in der haast inwikkelen;

een klein kind in de luur wikkelen; zeilen,

die opgerold worden achteloos, onordelijk en

in der haast oprollen: achteloos, onordelijk

en in der haast samenvouwen, bv. een werp-

net, dat in der haast opgetrokken wordt;
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zich in iets vervcarren, bv. een krokodil

in een sleepnet.

J 4«> I. bc&lar, van een oog wilachtig

verbleekt aan de iris, heizij het oog

;j| d<m niet blind zij; witachtige verbleeking

van de iris.

^ II. van vruchten rof. — [Üiv.].

^ J i^ I. Ixl^lir, draaien, bv. een stuk touw,

de punt van. een zakdoek enz. —
[L.; bew.].

* IT. en pö^loer, aar; halm met de aar.—
[L.]; vgl. bat. boerir; bal. boelih (T.).

5».J %-> I- bil^laiig* z. boèlaugan.

II. naam van een aanzienlijk eiland onder
c-^^

J.
) 4^ bo^loer, (/eeuwhongerig ; hondshongerig;

geeuwhonger : hondshonger.

-)f J 4^ bölor, een wormpje in de m ang-

ga -soorten. — [R.].

/ KMJ 4«> I.. b()êloes-S, naam van een' eetba-

ren zoutwater-visch.

* II. naam eener soort van landschild-

pad. — [L. bew.; C.].

^III. kaal; beroofd van lakken; bladerloos;

kinderloos. — [L.; M.].

^/ hèéj iL^ böëlos, gestreept, zooals som-

mige bladeren en vruchten.

[R.].

/ }^ tLj> bölos, doorgebroken, zooals bv.

eene slaglinie; bij het schermen

of vechten geraakt, al is het, dat bij het

schermen de houw of stoot slechts aan-

geduid is.

Lingga-Riouw.

III. samengedraaid doek: sumeiigedraaid

haar: wrong (jav. oed^ng? T.); bindsel,

waarmede iets omwonden ol aangebonden

wordt, zooals bv. de kunslsporen aan de

l)()oten der vechthanen; meitib<llai% samen-

draaien; samenfo)nmelen; met een bindsel

omwiiiden; met een bindsel omwikkelen; met

een samengedraaide doek binden; aanbinden;

om iets winden of wikkelen, bv. den staart van

een' chinees (staart dir. obj.) om de hand;

b. h(ëloe, hoofddoek, in de eerbiedige o(

hotlelijke spreekvvLjz(^ ook als Iroetelwoord

legen vorstelijke kinderen, bij eene niet

vorstelijke moeder, gebruikt door haar

zelve of bare naastbestaanden ; membcj^lang:

tangan, de hand omwikkelen, voor een

gevecht; bö^lan^-baling* (z. >üb), verticaal

in de rondte draaien, op verschillende

wijze, zooals bv. de vleugels van een'

windmolen; penibo^laiig:, wie samendraait

enz.: voorwerp, waarmede omwonden enz.

wordt; bc^Ian^-^, wat op een samengedraaid

doek gelijkt; hoofdwrong ; krans,

fü É^ I. böloiijf, zwart; donkerblauw; al

wat zwart is, onder anderen ook

koolleer; zwarte enz, kleur; nieniböloiig*,

zwart of donkerblauw schilderen.

*\\„ balav. (uit 't jav. of Bal, T.), =«
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tj oblong/ kol; uitgehold. — [H.]; open en

rond; doorboord; vol gaten, — [B.].

L JLJ^-^ I. bölak, van een gozegde, inz. eene

voorspelling of waarschuwing vei^-

keerd; onwaar; onjuist: rerheerdheid; onwaar-

held; onjuistheid; vnn zeggen of voorspellen

verkeerd: onwaar; onjuist; rtiis: h. l<ata

akoe? heb ik verkeerd gezegde heb ik hel

mis gehad? heb ik u verkeerd gewaarschuwd?

heb ik het ti niet gezegd? — bolak-balik fz.

C^U), nu eens zoo en dan weder anders

spreken; zijne woorden verdraaien; penibö-

lak-balik, wie nu eens zoo en dan weder

anders spreekt; woordverdraaier.

*II. bölak-balik, halav. (uit 'tjav., T.),

heefi en weder loopen; om en omkeeren. —
[B,]; heen en terug (T.).

/•w k^ I. bCJÈlan, de maan; maanmaand;

maand; maandstonden; b. poernama,

volle maan; b. liniboel, de eerste dagen

der nieuwe maan; b. baharoe, de nieuwe

maan, tot ongeveer 1® kwartier; b. p<ltoes,

opgehouden maandslonden, van ouderdom;

anaV b, afnemende maan, van 20 tot 29;

sehari b., de eerste dag der maan; nieuwe

maan; hol gouden borstversiersel voor kleine

kinderen, in den vorm der pas zichtbare

maan, waarin tooverspreuken gedaan wor-

den; datang 1>. of dapat b., de maand-

stonden krijgen. De Mal. gebruiken de arn-

bische namen voor de twaalf maanden

van hun maanjaar, gewoonlijk met, doch

ook wel zonder het woord b (elan. Zij

zijn van 1 tot 12: >^suc of ff^)\ f^\

^ïtuTciUr*. of ^i-Jl)^: L-...^J5^ . : ^yU^;

^jLe^. ; j)y*j\ HiXftüJ^jJ: ics^:5uj^J; mem-

bO^Ian, bij maneschijn visch vangen, ifiz.

van V lol 3^ kwartier; — (z. k^lam):

berbffilan, eene maanden of manen hebbende

zijn, zooalvS bv. eene planeet: eene maand of

maanden durende zijn; berb(]&lan-3 , manr;/-

den en maanden durende zijn; maand aan

maand; kebdplanaii of p^njakit b., maan-

ziekte; b(feIan-2. wat op de maan gelijkt:

b. badjoe, de hals van een badjoe; hel

maanvormig stuk goed, dal verkregen wordt

door het uitknippen van den hals in een

mal badjoe. Een aantal daarvan, tot drie-

of vierhoeken geknipt en bij wijze van

bedelaarsdeken aan elkander genaaid, zijn

een talisman, die onkwetsbaar maakt

(p(?lïjas).

*II., bö&lan-S, soort van visch. — [L.].

^ 4J 4^ bêèlau, soort van simpelheid, —
*[Div.].

cJu 4^ bflêloh, bamboes [z, awoer): soorten:

b. t^mïjang: z. b^toeng; b. kasap,

uitwendig ruw. Wordt gebruikt om hout,

horen en dergelijke fijn te schuren; b.

p^lïting; b. t^lor, of b. tclang, dun van

hout en derhalve goed, om er rijst in
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te koken (z. lemang); b. akar, zeer taai

(voor hoepels en dergelijke); buigt zich

ter aarde wanneer hij 2 a 5 vadem hoog

is geworden: b. gading, elfen geel. Van

eene tooversprcuk voorzien, die er op ge-

schreven of ingcgriffeld wordt, en om den

hals gedragen , dient hij als afweringsmiddcïl

van ziekten bij kinderen: b. pc^rindoe,

bamboes met gaten, die reehlstandig in

den wind geplaatst worden en dan ecMi ver-

langend (sehnsüchtig) geluid voortbrengen.

Eene tooverspreuk , daarin gedaan, zou

legenliefde bij iemand van de andere kunne

verwekken; bc&loh-2, naam eener soort van

gras; wat op een stuk bamboes gelijkt,

lange holle cyhnder; hui.s; de slokdarm: de

luchtpijp; buisjes in eene gouden of zilveren

halssnoer, die met andere voorwerpen, bv.

doorboorde balletjes, geldstukken enz. af-

wisselen; pijp: de ringen voor een laadstok;

b. lëher, de slokdarm; de luchtpijp: rantai

b., ketting, welks schakels uit cylinders

(vergeleken bi.j stukken bamboes) bestaan.

dsj É^ bölah = böla.

aJ) Aj böleh— smtr. van beroleh — , kun-

nen; vermogen; bij machte zijn; mogen;

tïjada b., het kan niet; het mag niet;

seböleh, naar vermogen; seböleh-2, naar

vermogen; seböleli-3-koc , naar mijn best

vermogen.

r-«

/ J ^ bö&lai , onnatuurlijk wit van huid of

haar; wit teling: albino: kakkerlak: —
* böêle (jav. en soend. , T.), batav., ir/7/?/7-

rig (bv. van buffels). — [B].

M- -% 4«> bcTma» pop: Iweld.— [L.]: misschien

't bal. boma, een tiUmfiguur aan ver-

brandingsf oestellen , doelende op Bhauma;

de zoon der aarde bij Wisnoe (T.).

^ ÊL-^ f-'i /^' "'^ï^ï- '1"*^- ^^' uilen.

h^nü — skr. bh<1êmi — , de aarde,

zoowel de oppervlakte, als de bol:

öraug b.; de oorspronkelijke inboorlingen

van een land; — ^ Kaboemïjaii ,
aardsch:

nardsgeziud. — [L.]; boem i poetra (men.

uitspraak bcëmï poeta), skr. bh(pmï-

poetra, een inboorling (Men.). — [T.].

<X^ 4-> O^ial. bdömaii) nom. unit. van ^^.

y^ ^ bomor (minder goed, bömoh en het

minst goed, homo), bezitter van ge-

heime middelen of kunsten , inz. ter genezing

of voortbrenging van ziekten, ter hetoo-

veriiig, of tot het vangen of dooden van

dieren; van daar: arts; geneesheer: toove-

naar: beestenvanger oï -dooder (z. dóêkoen

en pawang); b. gadjah, oliefanivanger of

'dooder,

kyC lO bömo z. bomor.

^iyC k^ bömoh z. bomor.
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4f /^ 4-> bö^a, bijzondere soort van aard-

vrucht. — [U.].

/^ ^ I' (minder j^^oed InTnyi), iiiembciêili
,

verbergen: helen; verhelen; verduisleren;

verdonkeremanen; bceinjan, wa( verborgen

enz. is; penibfjêiii, wie verbergt enz.; heler;

sembcêni enz., in het verborgen; heimelijk;

verstolen ; steelsgewijze.

II. naam van een' boom — antidesma

buni — die eene kleine^ ronde, zure doch

eetbare vrucht draagt, in trossen^ ongeveer

als aalbessen. — Batav. (jav. woeni, soend.

hoeni) — (T.;.

III., men., = boenji (T.).

w ^m> böëna, naam van een zoutwater-

visch, ongezond, voor kraamvrouwen

zelfs gevaarlijk.

^{^^y^ êLj> boeiita, vv. sum., rond; cirkelvor-

mig: sedangnja bajang-2 boen-

i'd,de schaduw was rond (het was middag).—
[N.]; slecht gehoord in plaats van boen tar

(T.).

\^^^y3^ böïnoet en bOëiioed, naam van een'

boom, met zeer fijnen bloesem, van

waar hcêdjan b., motregen: naam van een*

struik, waarvan de wortels als geneesmiddel

gebruikt worden: — ^b. kalödja, soort van

wariugin — ficus reUgiosa — die zijne

takken naar beneden schiet. De bladeren

zijn breed eïi worden jong zijnde gege-

ten (vgl bal. boenoüt, T.). — [R.j.

/wO 4-> boewantan, naam ecner plaats in

Pahang; kampoeug b., nederzetting

van volk van Boewantan in M.daka.

cX.
'J^-

boenoed z. bd^iioet.

^
( J^3^ bij^iias, het scbrr|)e, lange puntje

of uiteinde van den padiekorrel.—
[R.].

<^ É«.), iiieinböénoh (en, minder goed, niemoé-

noll), dooden; ter dood brengen; ombren-

gen: vermoorden; schrift (d' druk doojfmlen.

Van een medeklinker (ook \ is een medeklin-

ker) zegt men, dat hij een' op hem v<dgeïHlen

medeklinker doodt, wanneer hij em klinker

bij zich heeft, de andere echter klinkerloos is

bv. in •^ wordt de . door de uj , in
^^; I de ^j

door de ] gedood; bd'nöban, wie of wat

gedood enz. is: wie of wal moet gedood

enz. worden; doodschuldige: wie op den

dood zit; van eene fuik de harlvormig

ingesloten ruimte, waarinde visch i^evangen

wordt, waarvan er bij groote fuiken drie

van verschillende grootte achter elkander

zijn: de buitenste, grootste, b. hêwar,

waarin groote visch en krokodillen gedood

worden, hebbende een' uitgang naar het

middelste, b. pari, waarin rog en visch

van middelbare grootte gevangen w^ordt,

hebbende een' uitgang naar de laatste, b.

mati, zoo genoemd, omdat er geen uitgang

meer in is, waarin de kleinere visch geschept
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wordt; pembö&noh, wie of wal doodt enz. of

(jcdood enz. heeft: dooder; moordenaar: oor-

zaak van of nmldel tol liet (er dood brenj^^en;

perboénOliail, doodlny; Ier dood brenging:

ombreng ing : vermoording : moord : t qm p a t

p., |)laats voor iiet Ier dood hren^eu; plaats

aan lipt lichaam voor het veruKHsrdeii; p^ka-

kas p., werktuiii^ voor het ter dond brengen;

pemboéiiöhaii, als handeling van den moor-

denaar; p^kakas p., vverkluig voor hel Ier

dood brengen.

C5^J-?
hoiie, Boni op Celebes.

25 ^ , soort van groote nil. t

25 4^ böèwah, vrucht: bol; knop: de pok-

puisten. Het is voorts een classiticeerend

woord, vergezellende het telwoord, dat een

aantal van zekere groote voorwerpen aan-

dnidt, zooals hnizen, vaartnigen, landen,

sleden, bergen, meeren, vijvers, voorts van

volkstammen en geslachten, ook wel van

listen; streeken; b. tangan ,^ geschenk aan

meerderen of kennissen, bij aankomst op

eene plaats; b. p^ler, de zaadballeu: b.

po eng go eng, de nieren; b. badjoe, knop

of knoopen van een badjoe; b. sekati

mna, naam eener van Britsch-Indie

komerïde vrucht, van de grootte van een pe-

perkorrel en van een aromatischen smaak,

die men wel eens bij de sireh kauwt; b.

tjatoer, de stukken van hel schaakspel;

b. pareh dobbelsteen: h. kt^ras (harde

vrucht), de harde nootachlige vrucht van

een' boom, pókok b. k., die in sommige

gewesten kern int ing, op Java k^mïri

heel {aleurites maldccana). De noot geeft olie,

wordt in de keuken gebruikt, en dient bij

een zeker kansspel en een zekere toov<u'ij;

b. h(ï*lo(», z. Jyj baulo(v. b. serah, bena-

ming voor de kinderpokken; h. mcëloet,

waarover iemand gaarne spreekt, stok-

paardje, in dien zin; ivaarover veel gesproken

^wordt: het stadspraatjes, in dien zin; b.

rengngas (de vrucht van ihw r^ngugas-

boom), soort van versnapering, daarop

gelijkend; b. malaka (de vrucht van den

malaka-boom), soort van versnapering

daarop gelijkend; b. mólong, soort van

versnapering (een boom of gewas ^^ on-

bekend); b. betis z. b^Uis; b. s^napaug,

geweerkogel; b . m ^ rj a m , kanonkogel ; b .

hati, uitdrukking van liefkozing; Jju s^
èéne list; — * b. timbangan, gewicht om te

ivegen; b. pantat, bil. — [L.]; berböêwah,

vruchten dragende zijn: nienibo^wahken^

als vruchten voortbrengen.

•H' 25 4-> bcwoli, het is te vergeefs; het is,

den Mooriaan wasschen.
^
— [R.].

25 É^> böèweh, schuim: b. boèwal, waterbel;

sorong b., == djöloug-^ pasang, het
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getij 2 a 3 dagen na dood tij: berb(ï»weh,

schuimende zijn.

^jC^ ê_> boehoer, men. uitspraak van boe-

hoel (T.),

mjh^^ bohong (minder gebr. lawak),

leugen: leugentaal; onwaarheid; irietii-

böhoiiff, liegen: berbohong*, hezig zijn met

liegen: niemböhons:ken. logenstraffen; voor

eene leugen verklaren.

fsSb 4*J boehoe], z. onder »^^« en hoven

Jyt^^ (h\. 217).

^ .^Jft4^ !>öêhoeii, liehaam: hoofddeel

van iets, — [C.].

^ éSb ^ boehoe, w. sum., knoop, zooals

in een touw: berboehoe h anjak

akar i toe, in die wortels zijn veel knoopen:

kronkels in touwen of darmen; bulten op het

lichaam: ongelijkheden van den grond. —
[N.]; moei wezen hoehoel of boehoer,

Ngadjoe-daj. bohol (T.).

^ f C %^ böêi, batav.— verb. ned. — boei:

gevangenis. — [B.].

/ C ^m> böja, uit elkander (niet meer een

lichaam, stapel of hoop vormend),

zooals bv. een koek tabak, eene menigte

papieren.

uu

/ c êO? inenibcjèwai , vrij hangen, zooals bv.

eene hanglamp, eene hangmat; b&-

waijan, hangmat; hangende wieg.

;^^>0 A«.> I. bivjoet. sidderend van ouderdom,

een sidderende van ouderdom: oud-

orergrootvader oï -moeder: het sidderend enz.

zijn: siddering van ouderdom {y^\. bal. b^boê-

j (ê! a n , T.) : c-) U , sidderend oudje; ke-

beéj<etan. onwillekeurige beweging: sidde-

ring van o}ulerdom.

^ II. en b(rjoed, bafav. (uit ^t jav. of bal.,

T.), overgrootouders: verboden; zich van iets

onthouden , uithoofde eener gelofte. — [B.] :

soek., kleinkind van een kleinkind.

-^ iXj> 4-J bopjoed z. bflêjoet 11.

^ ^ ^ böpjar, batav. (uit 't bal, T.),

vloeien: k^rta.^ b., vloeipapier. —
[B.].

-)(. ^ ^ bö^Jir, soort van vogel. — [M.].

( V^ ^ böjas z. b^rdoes.

i-> %^ I- bcpjoeng:, soort van kleinen wa-

terpot, met dikken buik, nauwen

hals en wijden Irechtervormigen mond, groo-

ter dan de fernang, dienende vroeger ook

als urn, ter bewaring van de asch of de

beenderen van overledenen; béjftn^an, wat

op een urn gelijkt: wat als een boejoeng rond-

gedragen, als ware het rondgevent wordt;

eene beleedigende uitdrukking; t^bdêsan b.,

vrijgekochte, dien men overal rondbrengt,

om hem weder kwijl te worden.

*II., si-boejoeng, men., de naam, dien
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men aan een jongeling ol' wel /ijn eigen

zoon geel'l, als men een naum niet kent

uf niet zeggen wil: z. oepik, — [T.].

^ i-^ %^ I- ho}oii^
i ydv,,(fcv(tufien (jenofnen

worden: hevmjaan; het land eer-

laten, -— [{].].

* II., w. Slim., mei veel bewejfinjf loopen;

een theatralen ifanij aannemen: mei de

schouders heen en weder draaien. — [N.].

L o
,

_s 4 „> höjixk
f
droog, geur- en smaheloos,

zooals bv. verlegen tabak; ook

(ig. : droog: saai: droogheid: saaiheid.

/•O ÊL^ böjaii, Bawéan, eihunl benoorden

Java.

-)('/. y> 4—) hojoeii
f
w. ^mw., hoop: afdceling:

peloton; berbojoeii , /// hoopen

scharen. — [N.].

,., A> I. böêïiji, j/c/u/rf; klank; schal: galm;

van geschriilen inhoud (z. boêni UI.;

jav. oeni, bal. moenji, T.); memböèiiji)

geluid geven; klinken: schallen; galmen;

berbcêiiji, bezig zijn met galmen enz.;

boenjfjaii, wat geluid geeft; muziekinstrU'

ment; naam van een soort van spook, dat

men wel kan hooren, doch gew. niet zien.

Alleen aan verdwaalden zoude het zich

soms laten zien; seböBiiji, hetzelfde geluid

enz.; van hetzelfde geluid; hmiyi-héniiydii^

muziekinstrument.

II. i. böèni I.

bónjor, van vruchten, dierlijke

lichamen, eigenlijk van alles wat

in den normalen toesland vast of bard

is pappig: pappigheid; zuchtigheid.

^s^^ I. bah. sterke afwatering uit de

bovenlanden en daardoor ontstane over-

slrooming (z. ködjoh),

^«•11. en boh, matras: hed, — [C.].

z' /

^Qj> ' schoonheid; glans; luister; jjJUl^,

luister van het geloof.

\ <3 u2-J J
pers., zeer dapper man; kampvechter

(z. pahalTiwan); zekere eeretitel

voor uitstekende mannen, ongeveer gelijk-

slaauib; met ons hedendaagsch ridder,

/ C ic>W->^" uSn'^-H-^ verb. van^c^^Jl^j.

\#)l3w2->' P^^i^- ^)^^W-^' Ae/t(: kamp-

vechter: ridder.

/ C, i alI^uZ-) (nïal bahadOëri), een ba-

hadoër betreffend; ridderlijk;

bintang b., ridderorde, gew. vertaling, door

Europeanen uitgevonden .

^
i :> / /

<^L-> \ r(\V/^ ^ (mal. bahadö^rïjah), plur.

'^ ^ V^van^^Jl^.

/ / /

^r

iW5j, pers., de lente.
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iV 1? s I. bahara (mindQr gebr. bara"^ —
skr. bh ar a — gewicht van zeer ver-

schillende zwaarte, zoo naar de landen als

naar de gewogen voorwerpen; Ie Riouw en

Singapoera is, bv., 1 bahara agar-2 = 12

pik.: 1 b. h{fut, dat zooals sandel-, laka-,

sepang-boiit enz., om zijne waarde bij het

gewicht verkocht wordt, == 6 pik.; 1 b.

tin = 5 pik.; 1 b. teripang == o pik.;

lading, alleen in de samenstelling tölak-

bahara [ballast); de buik van het vaartuig.

* II. naam van een visch, zijnde eenege-

meene soort. —< [R,].

\ vUZ-> baharoe, nieuw; versch; nieuwelings;

pas; even: zooeven; onlangs; nieuwheid:

verschheid: orang b., nieuweling; baar.

iU2j , al wat schoon of luisterrijk is; schoon-

heid. — z. bahari.

A /? N bahari (in hik. en poëzie), van

personen volmankl; beschaafd; inne-

mend; volmaaklhcid; beschaafdheid; inne-

mendheid, (de bet. is alles behalve zeker.

Sommigen willen dat het oud beleekent;

lamp. boehari, T.). Het kon wel het

adj. rel. zijn van .1^ bahar — z. bahrï.

^J^ , pers., lot de lente behoorend.

/ /^UL-> bahasa — skr. bh asa — spraak;

taal; woord; uitdrukking (gram.);

wijze van zich uit te drukken: toon; goede

toon ; manieren ; goede manieren ; fatsoen ;

hefeefdheid: b. dalam, de hoftaal; b. h aio es,

de gekuischfe taal; b. sehari- 2, de gewone

omgangstaal: h. katjcêkan, de taal met

een' vreemden tongval: b. tjampoer-baoer

of tjampoer-gaoel, de bazaar-taal, het

zoogenaamde laag maleisch; b. djawi, de

landtaal: tahoe b., manieren weten; mü-

loe-2 b., zedig in taal; malangkah b.,

tegen den goeden toon handelen; b^raleh

b., van toon veranderende zijn; gilfi b., gek,

naar de taal; zoo te zeggen gek; wat men

zou kunnen noemen gek, d. i. niet wezen-

lijk gek; Jj o n dong b., eenigszins hellen;

berbahasa, goede manieren hebbende zijn]

zich van een e taal bedienende zijn (zonder

complement verstaat men daaronder: zich

van een' fatsoenlijke taal enz. bedienende

zijn); b. maulana^ zich van het woord mau-

lana bedienende zijn, zooals bv. jegens een^

regeerenden vorst van arabische afkomst;

membahisaken, in de laai gebruiken, bv.

een woord, eene uitdrukking; iets dooreen

woord of gezegde uitdrukken, bv. zich zeiven

door het woord kïta; iemand, hetzij met

hemzelven of met een^ ander van hem

sprekende, met een woord of gezegde beje-

genen, d. i. tegenover of van iemand een

woord of gezegde gebruiken, bv. s^majam

van den regeerenden vorst; iiiembahAsa-
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keii malajoe, in *t maleisch overbrengen:

jniig dibahasaken l)ers(,^,niajani, tol of

van ivien men b^rseniiïjani f/ehruihf: per-

liahasa^ — skr. paril)hasa — wat in tle

taal gel)raikt wordt; spreekivijze: sjneeh-

ivoord; perbaluisaaii, taal, waarviin mnx

zicli onder zekere onistandifilieden moet

bedienen.

C.^ j W-> baha|2:i — skr. bhapa <je<h>el(e:

deel; nienibaluï^i , declen, ook

aritlim.: verdeelen: bij bet kaai'lspel geven:

dibahag*! liga, /// drieën gedeeld irorden:

door 3 gedeeld worden (aridini): terbaha«i

cilas lïga babagi, /// drie hoofdslukhen

verdeeld: sebahagl lagi (|)(ela ), /e// andere:

voarls: wijders: berbahagi. verdeeld zijn:

1). ddëwa, in tweeën verdeeld zijn: balui-

g'ïjan, door de hand. verdeelen verkregen:

b. tjïnab, gedeelte van een land (ook staat-

k u n dig ) ; afdeeling : h . p q ni e r e n t a b a n ,

bestuursaIdeeling ; departement : ministerie,

in dien zin; pembahagl, ivie deelt enz.;

deeler (ook arilhm.); verdeeler; in het kaart-

spel gever; perbahagijan, verdeeling: kaart-

geving.

. A /^ > bahana, geluid; klank; weerklank;

nagalm; geraas; geweld: m^ngam-

boerk^n h., zijne stem verheffen; berbaha-

na, geluid gevende zijn; klinkende zijn;

weerklinkende zijn; nagalmende zijn; geraas

makende zijn; geweld makende zijn.

/C\...g^ bahaja, (minder goed baja)— skr.

1

bbaja —
,
gevaar; nood: ongeluk;

mara b, of, bij smtr. ^^l^;.^, pleon. smst.,

i

ongeluk: memberi b., ongeluk veroorzaken;

gevaarlijk zijn; in nood brengen: berbahaja,

gevaar enz. hebbende zijn; in gevaar enz. ziJ7i.

i
) y^^ bahtera (skr. w a b i t r a , T.), vaartuig

,

in 't alg., = bidoek en p^rahoe.

i
..

-^ c x^

Ï <\SA^2o ("ïi*'- babdjab), sehoonheid: vreug-

\ de: blijdschap.

I

^ ^

-^«i2«> (mal. babar), het uitmunten in schoon'

I

heid, bevalligheid en deugd; uitmun-

!

I

tendheid.

\ (C 't ^ '^ bahri waarscbijnlijk een door een'

I

betweter op de ar, wijze gevormd

adj. rel. van •^ of bet is eene brabbel-

spelling voor l^^^ •

l Q
(?

^ ' huiduitslag : ringworm,

. JSl o s bahkan (zelden in de spreektaal),

adv. van bevestiging: ja; zoo is het;

zeker; ja, zeker.

/ ^^ ^ bahagïja en ba^ija — skr. bbag-

ja — , geluk (toestand); gelukzalig-

heid; heil; gelukkig; gelukzalig.

•K- W-> bahla, batav.^ ongeluk. — [B.]. —
z. Sb.

c^ / ij /

VjiA/2__> ('ïi ^^^J^ » ^" *' gezicht; in tegenwoor-

digheid; zonder iets te verbergen.
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^ .>,<gs babna* hatav. (bal. ba3.na, door

hefn , lifutr of dal veroorzaakt, T.),

bahiianja = sebah: Ijalinanja oedjan

s i^ lil a 1 ^ TU dj a 1 a n iij a 1 o d r o k , omdat het den

geheeten nacht door (jereyend heeft, zijn de

wegen heel modderig — [H.].

^ /*wi2^ heliiia, onverschillig: onachtzaam;

^

onverschilligheid ; onachtzaamheid.—
[C.].

A^i2_> bahwa — skr. bliawa, ivijze van

Itesfaan: ingeschapen of aangeboren eigen-

schap: wezen: wezenlijkheid: natuur: meening:

bedoeling (/eer onwaarschijnlijk, T.)— wezen-

lijk : voorwaai '
: waarlijk ; dat ; b. ï n i s d; r a t ,

voorwaar, dit is een brief; mengatakan

b. I* a dj a t e 1 a b data iig , gaf te kennen , dat

de vorst aangekomen was; h S(;soenggoeh-

nja of b. sanja, pleon., voorwaar; sebahwa,

wezenlijk; voorwaar: waarlijk: deiigngan

s^bahwanja, /er dege.

) é^Lj f gemeenzaam: hekend: gewoon. —
[Rich.].

^ L^ ^ i tL^Lm> bahoerak, w. siiiii., opstaan

a

van ziften. — [N.]: z. ^.^) en

Oj'^ji op bladz. 216 (T.).

1^^^^-^ babCêloe, beter J^ (bauloe).

y

/ (? ^ (mal. bahï)^ schoon; glanzig; helder;

sierlijk,

-r-^^ ^ beheüa en bëna, ongemeen; sterk;

hevig ; geweldig ; opmerkenswaardig ;

waardig, dat men er notitie van neemt; on-

gemeenheid; hevigheid; hooge graad: opmer-

kenswaardigheid; uitstekendheid; iets bijzon-

ders: ongemeen: geweldig; hevig: in een

hoogcn graad; bij uitstek: nieiiibehna^

waardig achten, dat men er zich mede be-

moeit: notitie nemen van iets; apa bt^bëna

k e pa da lij a ? wat voor bijzonders is dal

voor hem?

/ -> I- bëja (vgl. bijaja) tol: gerechtigheid:

recht: cijns; perbéjaliii. bij verk. ook

wel pabëjaii, plaats, waar pacht geheven

wordt.

* II. (vgl. L), soort van zeeschelp, die als

kleine munt gebruikt wordt. — [L.; C.].

*1II., batav. (uit 't bal., zooals uit de

bijzondere beleekenis blijkt, ï.), béjaïii,

iets bekcsligen, — [H.].

-^ / ^ l, bïja-;^ (bal. bijah-bijah, T.).

een gewas — sagittaria hirundinacea —
groeiende in natte rijstvelden en moeras-

sen. — [R.].

*1I., bJja-3, soort van boontjes. Op Suma-

tra een struik, waarvan de bladeren gebruikt

worden om tabak in te rollen. — [P.].

*1I1., w. sum., kanlieljewerk. — [N.].

^ v.A«> bija, w. sum., achterkleinkind. —
•• *

[N.]; vgl. bïjak.

5tt^V>v_> bijada, jav., vrouw, verwijfd. —
[C.].
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/ /

L ^^nVjl-^ , smtr. van het pers. -j en u-jOK

onbeleefd; onhoffelijk; onwellevend;

ongemanierd; onfatsoenlijk; onbeleefdheid; on-

hoffelijkheid; onwellevendheid; ongemanierd'

heid; onfatsoenlijkheid.

y y

L J t^Vx-^ plur. van J^xjo.

y yy
^ö\j<^ (mal. bajadikah), het voor-

^ gaande,

\Va«> plur. van ^.

/ v^V>v^ bijasa— skr. abhjasa—, gewend;

ervaren; gewoon; geoefend; in ge-

bruik; ervaring; gewoonte; oefening; gebruike-

lijkheid; menghilangkan b., eene gewoonte

afwennen; inembijilisakeii, gewennen.

y C

/ C J>Va-> bijaperi en bijapari — skr.

wjèp^ri — , handelaar, koop-

man; — * bijapari, w. sum., geleerden;

rechtsgeleerden, — [N.].

/ y

s.Ajs^j het duidelijk zijn; het klaar zijn:

het blijken; gemakkelijkheid in het

spreken; welsprekendheid; verduidelijking;

verklaring; uiteenzetting; opheldering (mal.

verl). is bajan); fï b.^ = mal. pada m^-

njitak^n; membajanken, verduidelijken;

verklaren; uiteenzetten; ophelderen; schil-

deren; aanschouwelijk voorstellen; mededeelen;

melden; te kennen geven,,

^ALrJïKDERL. WOORDENBOEK. DEEL |,

/ Vi éVa-> bljawas— port. goyaba? (west-

ind. gujave? T.) — alleen in

dj am boe b., naam van de witte soort

der djambo e met de vele pitten.

C^U^ z. bij bijajoen.

L *<f ifcVx«> bijawak
,
groote soort van hage-

dis, die gegeten wordt, gew, le-

guaan genoemd; b. poe.nggoer, soort met

een' korten staart; bagai lïdah b., als

de tong van een bijawak (die gespleten is),

d. i.: dubbelhartig: m^mbijawak, zich als

een leguaan voordoen; op den buik liggen;

op den buik voortkruipen , zooals bv. een

dief. — [S. S.].

^ aOO bijawan, naam van een* eetbaren

zoetwater-visch, waarvan de kuit

ingezouten en in den handel- gebracht

wordt.

/ C\.>»o bijaja — skr. wjaja^— , uitgaven;

verteering; onderhoud; kost; membi-

jaja, uitgaven doen; verteering maken;

membijdjaken . uilgeven; verteeren; ten

koste leggen; besteden; onderhoud of den

kost geven aan iemand,

^^•oVa-.^ bijajoen, bijzonder soort van

üêbi. — [R.]; is 't bal. bijaoeng

(T.).

^^^^^/vA-J 1- l>ïbi (pers., T.) vaders of moeders

jongere zuster (in hik. en poëzie);

wordt ook gebruikt als aanspreek-woord

^0
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jegens vrouwen van minderen rang (oud-jav.

moeder, T.); — *balav., tante; vrouw van

meer dan middelbare jaren. — [B.].

*II. lomp; dik. — [R.].

iUa-> plur.C>^ van

/
z. b i bat i n (bl. 204, recbts).

^ ^*r/^K^ I., membibit, singap., met de

vingertoppen iets pakken, bv., di-

bibitnja, laloe dibawanja lari. — [abd.

sch. wdb.].

^IL, batav. (uit 't jav., T.), zaad uit het

plantenrijk. — [B.].

^ y^Aw> bejber (lees bèbar en vgl. jav.

bibar, krama van boebar, T.), w.

sum., verstrooid; verspreid; denkelijk het-

zelfde als bibir II. — [N.]. — z. b^bbar.

y/,j^ I. bibir, lip; omgebogen rand, boord of

kant; tuit van boven open; b. mata,

de randen der oogleden; m era h b., het roode

der lippen; b. djcBweh, hanglip; mïnjak

b., lippenzalf; lippenpomade; — *bibiran,

babbelaar. — [L.].

*II., w. sum., uitvliegen; door elkander

vliegen. — [N.].

^ yyo^ '>^^^av. (uit 't soend., T.), bèbèrin,

uitspreiden ; ontrollen , bv. wasch-

goed, - [H.].

/ M^K^ bêbas, vrij; frank; o?igehi7iderd;

ongebonden; onverkt; niet verplicht

tot iets; onbelast (geene belasting opbren-

gend); vrijheid.

^( )^^^^^^ bïbis, zuiveren, zooals katoen.—
'

*[R-]-

^/ W4s>sA-j bêbes, gerëpes en rëbek,

batav.^ ruig, bv. als een opengesne-

den boek of gescheurd papier. — [B.].

L:^SvjLJL,^ I. bêbek (jav. en batav., T.), eend.—
«

Alleen in daoen tjakar bëbek

(naam eener plant met geneeskrachtige

eigenschappen).

*II. geit.— [C.]; 't soend. embè? (T.).

Ajsj<^ bïbah, verb. van ^^^J^.
^

c /

(j^^/s^A^, plur. <^y^.y '-^'^ï? ^-^'^^i^'

CL>).m en c:^Ut, huis, woning;

tent; tempel; paleis — met plur. cl?U>),

distichon: vers; liestaande uit twee hemis-

tichia (öj,U^);— ixil) u:^ of <di) c:^>,

het huis Gods, ook a)j^^ **i2^' ^^^ heilige

huis, d. i.: de tempel van Mekka; o^
JU!!, de openbare schat; ^^iXiU) ci^» de

geheiligde tempel, d. i. Jeruzalem.

rys./^j> I. l>iti (minder goed binti), hof-

juffer van goede* familie, van den

ouderdom van cc. 10 jaren tot den staat van

huwbaarheid; b. p^rwara, hïti van voorna-

me afkomst.

II.— skr. witti, onderscheidend kenmerk;

kennis--, bewijs in eene rechtspraak; tanda
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b., kenteeken van hei bewijs; corpus delicli

(bal. tjihna wjakti, T.); ^^ w. sum., 1^

een teeken dat door twistende partijen aan

den rechter wordt overgegeven, 2^ wordt

het gebruikt bij het tellen van platte voor-

werpen, bv. papan doewa biti, twee

planken. — [N.].

i^l/^j*^ l^, membèta, met elkander kouten; met

elkander keuvelen,

IL, pron. pers. 1 sing., ik, beleefd, inz.

door hoogeren in rang tegenover minderen,

die men evenwel wil eeren.

i^v/sj^O I- bïjoet, verergering eener ziekte

door nalatigheid.

*II. boete, — [R.].

"^ ^J>^J^A-> bètèt, batav. (jav.), zekere kleine

papegaaisoort (vgl. soend.).— [T.];

groene kaketoe. — [B.].

biting, batav. (jav.), een bamboe-

pennetje zooals die, waardoor men

bladen ter inwikkeling van gebak vast-

steekt. — [T.].

L/>.^^_^. btek-3, naam van een* vogel;

soort van vHeger in den vorm

van dien vogel.

^ ^js^ bidja (skr. widja), men,, = bidji;

^ vgl. ook bidjan. — [T.].

^AO Ï>ï4ii (vgl. h i dj a , T.), zaad; korrel;

^ pit ; graan ; voorts ook : eenheid (arithm.);

soort; wijze. Het is voorts een classificee-

:è^

rend woord, vergezellende het telwoord,

dat een aantal voorwerpen aanduidt, die

moeielijk onder ééne kategorie kunnen

gebracht worden, zooals korrels, vruchtpit-*

ten, vruchten, steenen, borden, schotels,

glazen, kommen, dozen enz.; b. mata, de

oogappel, ook als woord van liefkozing;

moetij a dOwa b., twee parelen; b.

nangka (pit van de n angka -vrucht),

naam eener zoutwater-slak, die de gedaante

eener nangka- pit heeft; gewone handboor,

wegens de overeenkomst meteen nangka-

pit van liet houtvatsel van zoodanige boor;

ïkan b. n., naam van een kleinen eetbaren

zoutwater-visch; b. ratap, of bcBtir ratap

z. onder ratap; b. sabak, hetzelfde bij

de handeling ^j^L.; berbïdji-limau (li-

ni au -pt7/<?« hebbende zijn), van gekookt

graan, bv. rijst, niet door en door gaar zijn.

f^Kj> bëdja en sebëdja, in sommige titels

^-^ bv. in b. wangsa.

(^_ ilrsXA^ bïdjak, gewone verk. van bi-

dja k s a n a; kebidjakaii, bekwaam-

heid enz.

^ >i^:SAk^ bidjera, w. sum., eene kleine

^ katjang-soorl. — vgl. ^^suj. —
[N.].

/*^SSèXkJ> bidjan (van bidja even als

bidjèn, jav. widjèn, van bidji,

jav. widji, T.) of l^ngnga, naam eener

plant — sesamum indicum — welker olie-

20*
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gevend zaad ook in de suikerbakkerij

gebruikt wordt; niïnjak b., olie van bï-

dj a n -zaad, die in de geneeskunde gebruikt

wordt.

H^/^wS^/O bïdjeii, batav. (jav. widjèn,

T.) = bidjan.

^iJSniXK^ bidjeh, tinerts.
• •*.

fi^js^ I. bïtjoe, dommekracht,

*II., b. kelapa, >= bamboeng. — [B.].

•H- ^2ü^V/0 bêtjer, dagelijksche uitgaven. —
*[R.].

1^ Q «"*gn ^ N bêtjak, van den grond nat van

natuur, d. i. niet door pas wer-

kende oorzaken.

LiXsiXA.^ bètjèk. liatav. uit 't bak,
»^» • «

natlig; slikkerig (mak. id.) —
vgl. batjak. — [T.].

lXa^ bida, verk. van bid asa r i (ook van

bidadari, T.j: bidasari, naam van de

lieldin van een naar haar genoemd gedicht.

cXk^ I. bëda, minder goed bëdah, ook
• «

wel ijü — skr. bheda —, onderscheid;

verschil: wie of waf niet alledaagsch is,

bv. L-J ^\.
IL, men. (zelden in Ri.), nadeelig getrof-

fen door eene handeling van de tegenpartij

(schot, houw% steek, list enz.).

^ ^iS^)iXj<^ f tvanrzeggerij, voorn, als er

goederen gestolen zijn en men

ze mitsgaders den tijd waarin zij ontvreemd

zijn aan den waarzegger opgeeft, en hij

daaruit zijne berekening maakt. — [R.].—
Wellicht verb. van hióo.

^ JÖlXa-^ bidadar, ook wel midadar,

batav., badjoe b., een buis van

zuivere zijde, van kajin songket of atlas

(ka j in ant^las). Men draagt het als men

trouwt of tijdens de lebaran. — [H.],

¥r \iXj<j> bidoer, eene maat te Malaka van

ongeveer 2 kati of ^Vs pond. —
[R.]; bïdor, vorm om er tin in te gieten;

een langwerpige staf. — [L^: blok tin,

waarvan 40 op eene bahara. — [C.].

\lX\^ bêdar, naam van een laag roeivaar-

tuig, met scherpen boeg.

-^
f
M lX<^ bidas , zooveel als men mei eene

hand omspannen kan. — [L.].

C cXf<J bidang, ^ uitgespreid: uitgespannen;

^^ breed (voorn, van de. borst); wat

uitgespreid enz. is; het uitgespreid enz, zijn;

breedheid, — Het is ook een classificeereiid

woord , vergezellende het telwoord , dat een

aanlal van zekere breede^ vlakke voorwerpen,

waaronder ook stukken grond gerekend wor-

den, aanduidt; k^bon dcêwa b.^ twee tuinen;

niembidang^ken, uitgespeid enz. doen zijn

(maken); uitspreiden; uitspannen; pembidang^^

wie uitspreidt enz.; gereedschap om iets uit te

. spreiden; raam, om er iets tusschen uitte
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spannen; horduurraam; pembidang^an en

pemidaiig;an , uitspreiding: uitspanning; ge-

reedschap om iets uit te spreiden: raam,

om er iets tusschen uit te spannen; bor-

duurraam.

y o y

C^cXa^5 plur. JJlo en ^JLu (mal.

l)ajadikah), voetganger; pion in

het schaakspel (mal. verb. is bidak, doch

alleen met de laatste beteekenis).

C,, ^l\x-^ bïdak, verb. van jt^jo; b. dilan-

tik, pion, die, in het achterste

gelid der vijandige stelling aangekomen,

kan verklaard worden te zijn koningin of

wat men anders verkiest. Volgens sommi-

gen moet de vermetele pion eerst nog 1,

2 , 5 of 4 passen in eene transversale rich-

ting terug maken, naar mate hij op het

1% i2^ 3" of ¥ veld der vijandige stelling

is aangekomen.

C, ^lXk^ bidoek, = bahtera; kcêtoe b.,

naam van een kruipend diertje, dat

zich in het ruim van vaartuigen ophoudt

(keldermot?).

L
,

-^ j ^Xjl-^. membidik, mikken; viseeren;

mikken enz. op iets,

, )c\/0 Ir bïdal, spreekwoord. — z. J^yj .

IL (vgl. JjoJ^ T.), vingerhoed,

/•tCX/O bïdaii, vroedvrouw.

/j(JU-^ bidin, verb. van ^,*iJ^) ^j.

j-" cXa-> I bidóBri en baid^éri, katoog (half-

edelgesteente); soorten: b. böêlan;

b. pandan, groene opaal,

* IL, w. suni., oningezette diamanten. —
[N.].

* III. bijzonder soort van krabben.— [R.].

/CcAa-^ I- bïdai, naam eener zeer vergiftige

zeeslang.

11. voorhangsel van traliewerk, voorn,

voor deuren of vensters, hetzij ter breking

van het licht, of om het inkijken te beletten,

terwijl het naar buiten zien er niet door

belet wordt; striemen (dicht naast elkander)

bv. door slagen, door geeseling, door het

leunen tegen iets veroorzaakt; membidai,

spalken, bv. eene beenbreuk; maken van

striemen op iets, bv. door slagen; pin toe b.,

deur (opening) , alleen van een voorhangsel

van traliewerk voorzien. — *bldê, batav.,

bantamsche matten. — [B.].

IIL sloren; orkaan; — vgl. ^^Jtj (T.).

IV. bij sommige kinderspelen honk.

iX/s^ z. bëda, en ouder j.

K^ bir, ned., bier: soort van gekruid

suikerwater, dat koud gedronken wordt.

^j^^ L bïroe, blauw; blauwe kleu ; b.

aj^r laoet, zeeblauw; b. langit, he-

melsblauw; — *b. laoet, jav., naam eener

soort van moerasvogel — [C.]; membiroe,

blauw worden; membirïjêkeii, blauwen.



k 310
ö^-

IL, Mroe-S, kunstmatige plooien (vgl. oud-

jav. wiroe-2; T.); tiieiiibiroe-2, in Imnst-

matige plooien leggen.

.^, plur. ^Tj), ^IL, j\j), jfj en ^T,

/?M^; barah b., z. onder barah.

I, meiubïjar, laten; gedoogen; toelaten;

dulden; laten begaan. De imperatif staat

soms, doch verkeerdelijk, voor sopaja,

opdat; bijarlah, laat het zijn; dibïjarnja,

hij liet het toe (vgl. padijar, T.).

•^
Y ^--"^ I- Mri, strijdros; renpaard; hengiit,—

*[C.].

IL, bïri-S (hindustani, T.), schaap.

L ** J ^_A__> birat, litteeken om den mond,

bv. van eene verzvvermg, waar-

door de mond eenigszins geschonden is.

-^ i *M ^-AJ> bfrlt, batav. (soend.), rfe rom/?;

de billen; terbïrit-3, krom gebogen

of in elkander gepakt; den buik vasthouden

(bv. van 't lachen). — [B.].

i ** J ^^>^> L bret, alleen in tjeret bëret.

*II., batav. (bal. bèrèd, T.), gekrabd;

gescheurd; geschampt. — [B.].

/ J^ ^_^,^> bïras, zwager of zwagerin van

mand, die altijd dezelfde hand

schrijft of immer hetzelfde humeur heeft;

gelijkvormig; gelijkmoedig.— [R.]; batav.

iemands vrouw of iemands man.

-X- / jgg ^-.A-> bëres, wordt gezegd van ie-

(uit 't soend., T.), gelijk; goed gerang-

schikt. — [B.].

*t^
biran^ of liran^, batav , baan

b^
(bv. van linnengoed). — [B.].

L bïriiig:, huidsmarting.

IL van een' vechlhaan geelachtig rood;

vechthaan van die kleur (bal. biing, vgl.

jav. wiring, T.); geelachtig roode kleur;

geelachtig rood; h. kiening, geelachtig rood

^

meer naar geel zweemende; b. tjempaka,

geelachtig rood, naar de kleur der tjem-

paka, d. i. naar lichtgeel zweemende; b.

djingga-2-an, geelachtig rood, meer naar

oranje zweemende.

O -i^AuJ berang, kwaadaardig; vinnig; venijnig

^^ (men. == marah. T.); naam eener

zeer vergiftige zeeslang; kwaadaardigheid;

vinnigheid; venijnigheid; membran^, de

hoed. van kwaadaardig te zijn vertoonen;

de hoed. van kwaadaardig te zijn aannemen;

kwaadaardig enz. worden.

C Y->0 bërong, van het aangezicht scheef,

^-^
hetzij van natuur of door een gezwel

aan de eene zijde; zoo ook van den

achterste, van natuur of bv. door eene groote

bloedzweer op de eene bil; van een stuk

geschut scheef gericht; naar den een of den

anderen kant gericht; scheefheid; membè-

rofig', de hoed. van scheef zijn aannemen:
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scheef voorden; de hoed. van scheef zijn

vertoonen: scheef loopen,

•H-L3*w>^ lièröp, batav. (holl.), werf

(soend. bèrók).— [T.].— z. ook

bèrok.

L i wAO berak (wellicht smtr. van berërak,

van ërak), schijten; kakken; (sa-

p^rti orang berak di tengah djalan, van

iemand die erg verlegen is, P.); membêrak-

ken, doen schijten enz.; schijten enz,, bv.

bloed, pitten, dukaten; uitschijien; tnem-

bêraki, beschijten; bekakken,

•^C^ wA«> bèrok, batav., gevangenhuis;

20 = bërop. — [B.].

i^^ ^^\^y bïrik-3, naam van een vliegend

msect.

LL> ^-A^ I-» brek-3, naam eener soort

van geitenmelker (vogel). — * be-

bêrek. — [C.].

^ ^^A-> bïrani , een der oorspr. mal. namen

van den olifant (hoe is dat te be-

wijzen? T.). — z. gadjah en goemba.

bëram, rood, — [L.]; roode dia-

mant (Tamil weiram, T.).— [R.].

o biramani (Tamil? T.), eene

snoer met gouden bloedkora-

len. — [L.]. — wellicht van bermani-2,

van mani-2.

bêro — verb. ned — bureau, inz.

I. birah, naam eener soort van arum,

bekend om hare jeuking verwekkende

eigenschappen (bat. bira en birah, bal.

bijah, ï.); soorten: b. p(]teh;b. hitam;

b. ajer; kebirahan, jeuking; geilheid;

dartelheid,

*IL de stengels van een blad. — [L.].

*III., w. suni., rampspoedig; ongelukkig;

ramp; ongeluk, — [N.].

^1è >-A-) bfreh, singap., rand; kant; —
begrenzen, — z. bïrai.

I. bïrai, boord; rand; kant [hv.

van eene tafel].

^11. dek van een vaartuig. — [C.].

.4^ l«A-> plur. vanjU.

Jirf^.
haven-bureau.

( MsJ<^ I- bïsa— skr. -wisdi— y gift; venijn;

vergiftig; venijnig; van een wond of

ziekte pijnlijk; vergiftigheid; venijnigheid;

pijnlijkheid; nijpende pijn; b. hati, nijpende

pijn in de maag (z. tllan); herbig ^ vergiftig

enz. zijn,

II. (zelden) verstandig; bekwaam; kundig;

verstandigheid ; bekwaamheid ; kundigheid ;

verstand; kennis; alah b. oleh bij asa,

ke7inis wordt overwonnen door oefening,

d. i.: oefening gaat boven kennis, praktijk

gaai boven theorie;— * bisa-bisaan , batav.,

wijsneuzig; eigenwijs. — [B.].

*III., w. sum., b. kawi, alle mogelijke
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ziekten in eens vereenigd; dikena b. k. loe is

een der leelijksle wenschen, dien men iemand

kan toevoegen. — [N.] ; loe is brabbeltaal! en

d i alhier een geheimzinnig toevoegsel; vgl.

onder kawi (T.).

/ )J4^A^ bïsoe, stom; sprakeloos: stomheid ;

sprakeloosheid.

^ J^^^ I- Msi, hoer, — [C.].

II. door storm voortgedreven, — [C] ;

denkelijk verkeerde lezing van ^jujj (T.).

w

/ M,AJ> !•> membïjas, afwijken van de oor-

spronkelijke richting, zooals bv. een

kogel, een vaartuig en dergelijke, a/ünjren

(van een vaartuig).

* IL, bijas*^, w. sum., fijne stofregen, —

/ }è^J<J> bïjoes — verb. van pers. (j^^,—

,

zijner zinnen niet machtig; krank-

zinnig; krankzinnigheid; niembljoes, ver-

dooven (ongevoelig maken), hetzij door

inademing, bv. van chloroform, of door een

toovermiddel.

yw^yt_> bêser, onwillekeurige uitvloeiing uit

de geslachtsdeelen; b, k^ntjing, on-

willekeurige pislozing; b. mani zaadvloed;

b. pöêteh-pdetêhan, of alleen pcêteh-

poetëhan, scheedevloed,

^ ij^K^ bisang, baloorig. — [L.].

c
l, bfsin^, verdoofd, door aanhoudend,

inz. dezelfde, geluiden of gezegden

te hooren, ook door overstelping met be-

zigheden of gedachten; verdooving; mcm-

bisiiipT) verdooven, — z. d^ssing.

* II., bising^-^y platte bamboezen mandjes;

ook: soort van zakken, waarin het mus-

kaatnoot-poeder gedaan wordt, om uitgeperst

te worden. — [R.].

(^^^_JUg^>^0 bêsok z. ësok; niembësol^k^n,
•

tot den volgenden dag uitstellen;

tot een onbepaalden tijd uitstellen,

L^ C^ij^j^^,^. membisik, puisteren, inz. met

het oogmerk, dat een ander het

niet zal hooren ; membïsikken , influisteren ,

toefluisteren; bïslk-2, al fluisterende; hei-

meiijk, dat een ander hel niet hoort; ter

zijde.

Kam^j^) bisoel, bloedvin; bloedzweer; b.

m^ngangkoet nanah, kloppende

(dragende, T.) bloedvin; soorten: b. lada,

klein (als peperkorrels); b. s^lïnap, aan

het scheenbeen, ontlastende zich de etter

tusschen de vleeschrauskels; b. scïèsoe

kóèboeng, in de oksels (de köèboeng heeft

de uiers in de oksels).

iiuWuS^> bêsan, benaming van ouders on-

derling, wier kinderen met elkander

gehuwd zijn; zoons of dochters schoonvader

of schoonmoeder; b. s^ban tal, benaming

van twee echtgenooten onderling, wanneer

een hunner kinderen met een aangenomen

kind van den eeneij echtgenoot gehuwd is.
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/ -.A/JwAJ> Msal, m rfew hoogsten graad mooi,

/raa?, bevallig, schoon of net. Wordt

ook van handelingen en omstandigheden

gehruikt; mooiigheid in den hoogsten graad:

fraaiigheid; bevalligheid: schoonheid; net-

heid.

c /

yn^ „> » witheid: ;/flXx!) ^Ij\
, de witte dagen,

d. z. de 13^ ir en 15^ van de

maan.

y^^,,) plur. van (^/i^-^K

, het ruilen van eene zaak tegen eene

andere; het verkoopen: het koopen: het

koopen en verkoopen; het drijven van koop-

handel; ruiling van eene zaak tegen eene

andere; verkoop; koop: koop en verkoop;

koophandel; het contract ,,do ut des*'.

y

c^-

iKjLjKj> (mal. hTah), tempel van Chrislenen

of Joden.

I. bfjan^, moeder; — * (jav. moeder),

batav,, wijfje van dieren; wat reeds ge-

jongd of eieren gelegd heeft (vgl. hikang en

't jav. babon van baboe, moeder):h. djari

tangan, duim; b. djari kaki, groote

teen. — [T.].

II. wulpsch; geil [inz. van vrouwen];

wulpschhmd; geilheid,

*III., w. sum., doorschijnend; heel dun,

zooals vloeipapier. — [N.].

IV., batav., b. lala (bal. wjanglalah of

janglalah), regenboog. — [T.].

j^^^Jijs^ biii^it, kwijnend, ten gevolge van

een verlies van of het verlangen

naar iets dierbaars; kwijning.

Ll>OtA-> benzot en bnjot, scheef {niet recht

of niet vierkant), zoo:ils bv. het aan-

gezicht, een zakdoek en dergelijke; scheef-

heid; membëiig'Ot, scheef worden; ëroet-

bëngot, z. ëroet.

f jj^Aa_> bïng^as, grimmig , zooals bv. eene

kat, die men eenci rot wil ont-

nemen; ook grimmig van voorkomen; grim-

migheid; menibiiigas, grimmig worden.

iJi.A«> bingoeng, verbijsterd; verward; in

de war (men. dom, T.): verbijstering ;

verwardheid; membnigoenifken , verbijsterd

enz, doen zijn (maken); verbijsteren; inde

war brengen.

bingal (vgl. binal, T.\ onvolgzaam;

halsstarrig; koppig; wederspannig; on-

buigzaam; onvolgzaamheid ; halsstarrigheid;

koppigheid; wederspannigheid:' onbuigzaam-

heid.

^ .^CO bingai, oorpijn. — [C.].

\JU^ z^ /^^ bijapari.

i^js^ I. bïjak, rijk aan nakomelingen,

vruchtbaar in dien zin; vruchtbaar-

heid.
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II. van eene plaats vuil, smeerig; vuil-

heid, smeerigheid,

*III. kauwen, — [L.]; het voedsel dat

zich in de eerste maag der herkauwende

dieren hevindt. — [M.].

*IV., w. suni., wild door elkander;

verstrooid; verspreid. — [N.].

^ LiisA-> bika (vgl. onder bïkang II,, T.), een

inlandsch gebak. — [R.]; koewé

bebika, batav., soort van gebak.— [H.]. --

z. bingka.

L^ XiL_^ I. bfkoe, ingeweven bloemwerk
••

met bochten of in- en uitspringende

hoeken.

^11. (oud-jav. wikoe) iemand, die een

geestelijk leven leidt, priester, kluize-

naar, — [T.].

C„£3sAu-> bêka, verscheidenheid van woorden
• *

of gezegden (sommigen willen van

manieren). — *bka-3, onkiesch; onbeta-

melijk [in gesprek]. — [M.].

\ / i* ^ ^ ^ ^

i0/0> »^i-^ en .Ux^ — pers. paikar

enz. — , oorlog.

\£a«>, pers., vagebond; mal. verb. is bikar;

membikar, zich als een vagebond

gedragen.

c y

J

^ ^^^^;ySsj<J> Mkat, speld; pen. [L.].

^ Ss.^^ I. bikar — vermoedelijk het pers.

paikar (z. jLCa^) beeldienis —

,

geest; duiveltje, — [R.].

II. z. JUjl^.

I. bikaii^, soort van versnapering,

die in een* aarden vorm gebakken

en dan met een* ijzeren spaan als het ware

uitgeschoffeld wordt; söêdoek b., soort van

kleine onaanzienlijke kris.

*II., (bebika) batar., rijstkoek; pembi-

kaïig^an, koekepan, — [B.]. — * bêkaiig: z.

ben^kang'.

*III., batav. (soend.), == bijang. — [T.].

^ /*ósj<^9 membikin, batav., maken; doen;

bikinan, maaksel; membikinin,

voor iemand iets rnaken, — [T.].

^ ij\j<mJ^ bébéko, batav., suikergoed, in

verschillende vormen, eene snoeperij

voor de kinderen. — [H.].

L,^ y^jL^ > membëga, richten, bv. een stuk
•• *

geschut, inde juiste richting brengen,

dirigeeren; een vechthaan in de handen

nemen en in de juiste richting plaatsen,

richten enz,

^CJLxaO» bejgoe-3 (lees: bégoe, T.), w.
«

sum., een kwade, booze geest^ die

zich veelal in de bosschen ophoudt.— [N.] ;

is bataksch (T.).

c y

\\5Ca^ Z.^^'
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^ ó^/^ I. beyar, men., tweeslachtig van

voorkomen, als bv. een man-wijf

enz.; verward van de taal van iemand, die

twee talen door elkander haspelt. — [T.].

* IL, berbegar, men., in de rondte draaien,

ook van lieden gezegd, die een zvy^aardedans

uitvoeren; berbegar-begar, kringen be-

schrijven in ^t vliegen van een vogel;

manibeg^ar, iets laten draaien als bv. een

betelpruimpje in den mond; mambeg^ari,

voor iets heen draaien, als bv. voor een

huis, dat men wegens bleuheid niet dadelijk

durft binnen gaan. — [T.]; ^bejg'ar, in

het schermen sprong; wending; draai;

bebeiger, in de rondte loopen of springen,

zooals bij het schermen of dansen. — [N.].

C^^H.^A^ bëg'ap, van personen gezet en
•

krachtig, robust, vierkant; van

levenlooze dingen, zooals bv. poten van

meubels sterk, dik; gezetheid met kracht,

robustheid; vierkantigheid, sterkheid; dikheid.

jCNo^O bëgal (zelden), slraatroover (jav. T.);

membëg^al, het straatroovers-ambacht

drijven,

Ka«) bila — skr. wëla — , tijd; ten tijde

dat (meest in de toekomst); toen (zelden);

wanneer; b. apa? of apa h/f tvat tijd? wan-

neer? b. mana? op welken tijd ? wanneer ?

barang b., onverschillig wanneer; te eeniger

tijd; b. töêwan datang, wanneer gij komt:

wanneer komt gij? wanneer zijt gij gekomen?

b. hari b. rimba? bila hari is: op welken

dag? oi wanneer? bïla rimba is onvertaal-

baar en staat ook in *t mal. alleen ter

versterking. Het geheel is eene intensieve,

eene ontkenning insluitende vraag op het

beweren van een' ander, dat men iets

gedaan heeft, hetzij goed of kwaad; bv.

malam tadi engkau b^rdjöëdi, van

nacht hebt gij gedobbeld; b. hari b. rimba

akoe berdjdi? wanneer (int.) heb ik

gedobbeld?

L*0 bëla — skr. wëla, schielijke dood—

,

zoenoffer door een' schieiijken dood;

genoegdoening in 'l alg.; membela, zich ten

offer brengen door een schieiijken dood, bij

de uitvaart of bij het lijk van een' beminden

afgestorvene, bv. door zich te verbranden

met het lijk van den man, door zich met

een' dolksteek het leven te nemen op het

lijk van een' vriend enz.; mint^ b., een

zoenoffer enz. eischen; m^mbajar b., een

zoenoffer enz. bre7igeti; dj angan anakkoe

p^rgi b., ga u niet ten offer brengen, mijn

kind; — *b. söêdoek, met een kris door-

stooten worden en zoo te samen sterven;

b. k^t^rdjangan (moet wellicht zijn k^-

t^rdjoënan), in 't vuur te samen sterven.—
[L.]; matilah akoe tijad? b., ik zal

sterven zonder genoegdoening ; membélak^n,

zich ten offer brengen voor een* doode;
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wraak nemen voor een^ vermoorde of op

eene andere wijze heleedigde; — *saliiig

b., l)atav., malkander helpen,— [H.]; helpen;

verdedigen: ter zijde staan. ~ [B.].

"^ ^j;>^A/0 biloet, buigen^ zonder zijne ge-

daante te hernemen, zooals een

slecht gehard lemmet. — [C.].

¥r r>sJ.>o IPit = hflik. — IL.l.

i^va^Aa^ bëloet, verraad; iiieiubèloet, ver-

raad plegen: o ra Dg b., verrader;

membêloetken, verraad plegen aan iemand,

verraden; liieilibélo^ti , verraden,

Uij<^ bïloer, striem ten gevolge van een' slag.

/ x^^^Aa-) Iv» membilas, afspoelen, spoelen

(in een vocht heen en weder be-

wegen), uitspoelen, overspoelen,

II. van de oogen ontstoken en druipend;

leep; leepheid,

^lll. verzet; verward; ontsteld, — [M.],

/ >mAaJ^^ I- bilis, naam van een eetbaar

zoutwater-vischje^ dat ingepekeld

in den handel komt. — Ingepekeld is het

de zoogenaamde makassaarsche of roode

visch. — Het heeft zeer kleine oogen ; van

daar: mata b., oogen van den h,, bïlis-oo^m,

d. z. oogen, met gezwollen of ontstoken

oogleden (vgl. bèlès, T.); tjcêra]^ m. b.,

zeker patroon van fijn geruit goed, met

zwarten grond en roode of witte slreepen.

* II. bezwalken, — [R.].

¥r/ Méw\x-> bèlès (vgl onder bilisL), batav.

(jav.), in mata bèlèsan , oogen

hebben waarvan de rand rood is, de haartjes

uitvallen, en die water uitlaten. — [T];

^belësan, of bëlek en belëkan, druip-

oogen: vuile zeere oogen, — [\\.],

iAx-J bilan«f, getal: som; elk: ieder;

nieinbilatig^ tellen (ook in de bet. van

in aanmerking nemen, achten); optellen;

opsommen: rekenen: berekenen: voorts, doch

minder gebr. (eil uit de brabbeltaal ontleend,

T.), vertellen: verhalen: berichten; zeggen:

ramai bilaugnja, hun getal was groot;

b. hari, elke dag; eiken dag; dagelijks;

kebilang'an, telbaar zijn; aanzienlijk zijn;

in aanmerking komen; bilaiigfan, telling;

optelling: opsomming: rekening: berekening:

looverachtige berekening, door de letters

van iemands naam volgens hunne getalwaar-

de op te sommen en dan de som door een

zeker getal te deelen. De rest, die ook O kan

zijn, wijst voorspoed of ongeluk aan;

vertelling: verhaling: berichtgeving: getal;

som; vertelsel: verhaal: bericht; gezegde,

LLXAaC. (\/>:^ hfla ng-ënyek = bala-

• ngënjeh.

^ l
,

ÜAa-3 bïlak , naam van een gewas —
crateva — .— [R.] ; naam van een'

vruchtboom ~ crateva marmelon — .— [C.];

een' boom, die eene soort van katoen

geeft —- crateva speciosa — .— [P.].
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^_ ftJ^ » membelok, /oei'^w: ook fig.:

terugkrabbelen: aarzelen:— *batav.,

loeven: half omkeeren.— [B.]; van rijtuigen

en vaartuigen een anderen weg inslaan. —
[T.].

CdXAA^j I. bïlik, vertrek; kamer,
••

II., singap., iets in de hand hebben en

heen en weder draaien,

C*£3sAa-> I. bëlek, van de oogen geopend:

membëlek, met open oogen, d. i.

nauwkeurig bekijken: van de oogen de

hoed. van geopend zijn annnemen, opengaan,

*II., batav, (uit 't bal., T.), slikkerig:

modderig: minder dan lódrók. — [B.

en H.].

*III. z. onder bëles.

, KA^^o bïlal, z. JL.

^/.jAa«> bïlin, spinnen, — [L.]; bilan,

batav. — [C.].

bëlon, uitdrukkende den toestand

van een' speler van het spel, genoemd

galah pandjang, die heen en terug door

den vijand gedrongen is, zonder gevangen

genomen te worden; fig.: doorgeworsteld

hebbend.

aAjO bilau, z. onder katjau.

^ ^J<j^j> bïlo of bëlo, tuinstaak; Hok, —^

'm-

^/ m^éAa^ (z. löëloes, T.) biloeloes,

w. sum., los om het lijfs^n

kleederen, of een touw; om iets anders niet

sterk genoeg aangehaald: de kunst om zijne

boeien te verbreken. — [N.].

<\Xa^ I. bilah. naam van een rijkje op

de N. O. kust van Sumatra, onder

ned. heerschappij.

II. stuk gespleten bamboes; lat van

bamboes.— Het is voorts een classificeerend

woord, vergezellende het telwoord, dat een

aantal dunne, lange en smalle voorwerpen

(sabels, messen en dergelijke) uitdrukt;

ook van naalden gebruikt (doch daarvoor

liever batang), omdat men vroeger voor

grofwerk, zooals grove matten, matten

zeilen enz. naalden van bamboes ge-

bruikte.

c^tAx-J bëloh, onverstandig: onbezonnen; on-
•

bedachtzaam; onverstandigheid; onbe-

zonnenheid; onbedachtzaamheid,

/—/wyj bilai, striem veroorzaakt door een

slag.

s^/^ bïma — skr. bhïma — P schrik;

^ afgrijzen; akeligheid', naam van Siwa;

2^ de melkweg; ook: bimasakti. — De

laatste bet. heeft het woord in ^t skr.

niet; 3** naam van een rijk op het eiland

Sumbawa (en van den tweeden der vijf

zoonen van Pandoe, ï.).
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,,^j^O bini, de vrouw van den man; hel

wijfje van het mannetje; getrouwde

vrouw; laki b., man en vrouw; anak b.,

vrouw en kind (kinderen); berbini, gaan

trouwen; van mannelijke dieren parende

zijn; membinikeii, tot zijne vrouw maken,

f*}J^^ bêna z. b^hënai.

fcA«^ (mal. baijin), plur. Uuüt en ijuo^

duidelijk; blijkbaar; klaarblijkelijk. In

't mal. ook nog: duidelijkheid; blijkbaarheid;

klaarblijkelijkheid; membaijinken, duidelijk

enz, doen zijn (maken); te kennen geven.

-^**»^

^JuVxa-) plur. van ixu.

éJ^JLa^ (mal. baijinah), plur. cdUL, fem.

van ^; voorts: duidelijke zaak;

duidelijk bewijs; klaarblijkelijkheid; zake-

lijke getuigenis,

y

^A.^ (mal. bïnah) plur. van -o.
*' >

^ iJkA^ bïnongr, naam eener plant— bucida

nitida —.— [C.].

^ AJL/o bïnal (vgl. bingal, T.), batav.

(uit 't bal., T.), ondeugend van een

kind, een paard. — [B. en H.].

5^ /-JLa^ bainé, w. suni., de nagels rood

verwen, — [N.]; hiermee is be-

doeld JoJty^ (z. JKJ))1 (T.).

^ ^aO bïjau, stout, — [L.].

-X- 4iA«> bijoe, w. sum., drachtig zijn; bezet

zijn; bezwangerd, — Wordt uitslui-

tend van dieren gebezigd. — [N.] ; verkeerd

gelezen in plaats van j^, z. bijak (T.).

^ ^A-^ bjo, batav. (uit 't jav., T.) =
tïjoeng.

plur. van c:^jo .

>u vo plur. van ojo

x^ /

v3 |K / ^—^^ pers., ontrouw; bedriegelijk; verra-

derlijk; bedriegelijkheid; verrader-

^ C^^^ bêwok, batav. (uit 't jav., T.),

gekneveld; gebakkebaard, — [B.],

LL5 ila.-> bijCèkoe, naam eener soort van

landschildpad, die zeer flauw uit

hare oogen kijkt; naam van een' eetbaren

zoetwater-visch, zoo genoemd, omdat hij

dezelfde eigenschap heeft; mata b., kwij-

nende, verliefde oogen,

\ êJ<^ bijöla — port. viola — , viool;

berbiöla, een viool hebbende zijn;

van een viool voorzien zijn; op een viool

spelende zijn,

^/-JêA-) bijftle, een kleine, goede zee-

visch. — [R.].

(
>w ^>^-> "^ï'^^^'J ^* bïjoes.

ijvAAx-> bënjoet z. bëngoet; ëroet bênjoet

z. ëroet.
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i^y^jLj^^ benjek, kleverig, zooals bv. de

rijst, die te lang gekookt heeft;

kleverigheid; — *batav., papperig als ver-

rotte vruchten; m injak b., olie van verrotte

kokosnoten gemaakt. — [T.].

LiXA-> benjik, naam van een' boom, die

eene kastanjeachtige, eetbare vrucht

draagt, eenigszins verschillend van de

gajam of tolok.

/ ^^^ beiinjai, van spijzen aan kruimen;

verkookt; los [zooals bv. rijst, zooals

zij in de soep of brei gegeten wordt];

van eene handeling flauw, zo?ider energie;

van een' maatregel half.

lU , de letter U ,
3® letter van het arabisch

en maleisch alphabet, hebbende de waar-

de van de nederlandsche t; als getallelter

heeft zij de waarde van 400 (z. vX^po^);

in geschriften van godsdiensligen aard

verkorting van h^'i . Niet aan te bevelen

is het gebruik van ci^ als ontkenning, in
o

stede van Ü, bv. Jy^ tasóêdi, in plaats
o .

•' c

vanJ^ U* ; l::^' ) Jo , in plaats van e:^* 1J U .
—

In singap. is het algemeen.

L *M toe — smlr. van ïtoe. — Wordt als

suffix aan subst. gehecht, bv. sahaja töê-

wantoe, voor sahaja töëwan lioe, slaaf

van mijnheer; s^b^ntartoe, voor seben-

tar ïtoe, op dat oogenhlik.

^U ta, w. sum., toch. — Men treft dit

w^oord dikwijls aan, om eenigen nadruk

te geven; 2® vervangt het veelal het voor-

voegsel J t§r. — [N.].

^/

\o td en, zelden tak— smtr. van tïdak—
adv. van ontkenning, niet, — Niet licht

in een' gekuischten stijl, behalve in eenige

samenstellingen, bv. in ^U tdkan, immers

niet; toch niet; ik koewasa, niet in staat

zijn; er niet voor gestemd zijn; er geene

lust toe hebben; Jl U' t a ada (ook wel

uitgesproken t^ada, doch niet geschreven

d^dj of J LIJ, niet zijn; niet; neen. (z.

tijada); t^ dapat tijada, niet niet kunnen;

het kan niet niet, d. i.: moeten; het moet;

zekerlijk; buiten twijfel; het tegendeel is

onmogelijk; ik (h^ah, het hoeft niet; maoe

t§ maoe, goedschiks of kwaadschiks; baik

ik baik, hetzij goed of kwaad; sekali

ik sekali, éénmaal toch; söêwang ik

sóêwang, hetzij gemakkelijk of niet; één-

maal toch.

naam der letter cl>; LL^^ ^Tj,
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gebonden t a, naam der leller ï, — De

Mal. gebruiken gew. is^^ Ü ia marbcêt.

c /

jri

^5o\ splitsing: menaam. touw en der-

^^elijke splitsen: p^naam, wie splitst;

ook: soort van versnapering (verband met

de oorspr. bet. niet recbt duidelijk); eene

door mal. wansmaak gearabiseerde verb. is

c ^ y y'

'H- iJo Aj taeilang, w. sum., = tanei, dra-

gen; stutten; schragen^ =r=:*^iji^J,

dus eigenlijk gedragen. — [N.].

O, menaboer. strooien: zaaien; neni^-

böèri, bestrooien; bezaaien; bertiiboèran
,

met veelheid van subj. of bij voortduring

verstrooid zijn; mentaboer-tëbar , naar ver-

schillende richtingen uit elkander gooien;

teiuaboer = bert&boËran ; bin tang t.,

sterren als gezaaid; t&bc^ran, wat gestrooid

enz. is; penaboer, wie strooit enz,; strooier;

zaaier; in plaats van het ongebr. peta-

boer, en dit in plaats van het ongebr.

pertaboer, hagel korrels om te schieten;

p^rt&böèran , strooiing; zaaiing; verstrooiing;

bestrooiing; bezaaiing, — « mentelaboeran
,

batav. , = di t^rbangin angin. — (H.).

Diergelijke vormen met 't voorhechtsel m^

en een' neusklank, 't inhechtsel al of ar

en 't achterhechtsel a n worden gebezigd van

een menigte voorwerpen; vgl. m§ngkri-

joekan; m^ngkrikitan; m^ngklèbatan;

m^nggrombongan ; ni^ntj^rètjèttan ;

m^ngkl^dj^pan; m^nsrèbèttan; m^n-

dj^lamoetan; m^ndj^r^noekan; m^ng-

klodjotan; m^ngkrèpètan, en zijn, met

uitzondering van den neusklank achter 't

voorhechtsel m^ uit 't bal. ontleend. —
(T.).

^ ^ vi tabor. wild suikerriet, — [R.]. — z.

t^berau.

O I. tabir, gordijn; voorhangsel; t. mcêka ,

voorhangsel vóór een bed; kaki t., on-

derste rand van een gordijn; bertabirken

kaïn s^tt^ra, van zijden gordijnen voorzien

geworden zijn; tabir-mabir, voorhangsels,

met verscheidenheid.

* II. eng; smal; nauw. — [R.j.

*1II., batav. uitspraak van -JJ^.— [B.].

y-

/

iL-JU » plur. öjo, iAj^ en f^)y, volgeling;

aanhangeling ; bediende; sectator; be-

schermgeest. Met plur. ^ )ƒ , in de gramm. :

appositie,

^ i-Jo I. tabang, stoppen; dicht maken, bv.

eene rivier, goot enz. — [L. bew.].

* II., w. sum.^ verliezen (in het spel). —
[N.]; men. uitspraak van ^S (T.).

iLjo I. taboeiig*, holle bamboes, tot het

opnemen van eenig vocht, bv. water,

palmwijn en dergelijke; holle bamboes, met

eene nauwe opening, tot het opnemen van
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spaarpenningen, spaarpot; koker; nie-

iiaboen"^, m ee^^e taboe ng rfoet^, «/.^ een

spaarpennwg ivegleggen; i. t a dj i , bamboezen

kokertje, waarin de sporen voor vechlhanen

bewaard worden, door ze in een stuk

ga boes-hout te steken en dit in het liokertje

te plaatsen; — * t. beroek, naam eener

plant — nepenthes distillatoria; gymnam'

phora — .— [C.]; tdbö&ng'an , wat in eene

tab o eng gedaan is of moet worden; spaar-

geld.

* II. naam der hoofdrivier van Siak. —
[R.].

(^ iL->U tabak, soort van groote metalen

schotel, dienende inz. tot het servee-

ren/aan het einde van een' grooten maaltijd,

van versnaperingen van grooten omvang,

bv. wadjik, bauloe en dergelijke, die men

daar niet eet maar mede naar huis neemt,

waartoe de een of ander doek (voor de

voornamen van zijde) er op gelegd is, dien

men insgelijks houdt; een tabak met de

versnaperingen er op; panganan t., versna-

peringen van grooten omvang, die op een

groote metalen schotel geserveerd worden.

^l^_JL>\,y tabok, batav. (uit 't jav., T.),

slaan; kloppen; hand- of vuistslag,—

Lf yjyS tabik, groet: begroeting; compliment,

in dien zin; betuiging van wellevend-

heid, plichtpleging: verlof,— In de laatste

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I,

J-\i-

bet. wordt het alleen gebruikt voor verlof^

dat men vraagt voor eene handeling die men

gaat verrichten of reeds verricht heeft en

die kon kwalijk genomen, ten minste als

onbeleefd beschouwd worden. Men zegt bv.

mint^ t., ik verzoek verlof (met uw verlof),

wanneer men een' meerdere aan zijn lichaam

aanvat, of, met hem sprekende, een vuil

woord gebruikt.

jf I. tabal, naam van een spel tusschen

twee personen op een bord, met 16 roode

en 16 witte schijven, soort van damspel.

II. verb. van JjlL.

• •oo I- taban, naam van een' boom, die

zoogenaamde gettah per tja van min-

dere kwaliteit oplevert.

^ II. taban (men. uitspraak van jS; bat.

torban, T.), w. sum., nederstorten; invallen;

instorten van gebouwen, opgezet aardewerk,

grachten enz. — [N.].

/oo taboen (alleen nog in hik. en poëzie),

van rook zich kolomvormig verheffen;

nieiitaboen, zich kolomvormig verheffen;—
^tabc^naii, batav. (uit 't bal, ï.), rook-

vat. - [B.].

^ A->VV taboe (verkeerde uitspraak van j^lJ

of jjü*, T.), w. sum., ergens een gat

in steken. — [N.].

L ** J 4«>o ,
plur. c:^^ J, houten kist; dood-

kist; ark des verbonds.

il
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<Jo\j* I. tSbflh of fel?nipap, breedte der

hand over de vijf vingers, als lengte-

maat: mentabah, met de breedte de^^ hand

meten; I. empat djSri, breedte der hand

over de vier vingers, zonder den duim.

IL standvastig: ferm: standvastigheid;

féimeteit (bal. driest, T.).

^Lj\j (2- tSböh), t&bD^haii, allerhande in-

strunïenten, voorn, behoorende tot de

gamelan^ waarop geslagen wordt: 2<> naam

eener soort van we.sp, met een' half geel

achterlijf, latende, wanneer zij in haar hol

is, een gonzend geluid hooren, gelijkende op

dat eener gamelan, uit de verte gehoord

(vlg. onder labnh, T.): pinang pantat t.,

pinang-noot van het voorkomen van den aars

eefier taböéhan, d. i. eerst aan het onderst

gedeelte geel of halfrijp.

iJH^U taboli, iels waarop geslagen wordt,

om tot een sein te dienen; een uur aan

boord van vaartuigen, omdat vroeger om

het uur op de taboh geslagen werd; eene

wacht aan boord van vaartuigen (volgens L.

4> bij dag en 5 bij nacht); t, larang, zoodanig

instrument, tot het oproepen der bevolking,

bij een dreigend gevaar, en voor het geven

van andere seinen verboden; bertaboh, van

een taboh voorzien zijn; oj) een taboh

slaande zijn; tAböliaii en, minder goed,

tibO^an, = taboehan 2^; 2« nom, pr. f.;

ken t., de heldin en de naam van een mal.

gedicht; volgens anderen: ^ .^^ju3 tam-

boehan en temboehan.

iy

i\s,^\j , het bestendigen: het verschrikken:

het bevreesd maken; i3a^U!) Jx, voor

altijd.

•^ i * j\j tata (jav. ï.), orde; beschikking;

inrichting» — [C.].

ih[J^\j tatoe, jav., wond; wonden. — [C.].

c / /

\ou? pers., Tataar,

i*^^*Vy tatit en tatip, jav., bliksem,— [C],

^ wiu> <;nias bertatar, goud gevijld; goud

dat ergens op gestrooid wordt. — [L.].

iV\j, luenatang^ dragen op de palm van

eene hand of de palmen der handen (ook

van vloeistoCTen) ; m^natang tangan anak

dara, de hand eener maagd in de zijne

dragen.

y^ ii V-i* tatoeng, naam der rivier van Pa-

lembang, in haren bovenloop möési

genoemd. — [L.].

iy \j , menatiii^, in de hand houden, de palm

van de hand naar boven gekeerd, hetzij

met gesloten of met open vingers; in de

zoodanig geplaatste hand wikken,
"^

(.^^ Q3*b , menatirp, met aandacht van nabij

bekijken; mét aandacht onderzoeken;

met aandacht doorlezen; doorsnuffelen : pïsau
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^

makan t., ^vordt gezegd van een mes, dat

den hoogsfen graad van scherpte bezit (het

verband met tatap is niet duidelijk).

L^ JL-V o I. tatak, m den grond drijven.—
[C.].

^11., w. sum., reclUiiU. — [N.].

^111., batav. (uil 't bal., T.), onderleg-

gen: tal akan, onderlaag, — [B.]; voetstuk;

onderstel; grondslag, — [R.].

. ]o o tiïtal, spaander; t. k^ttam, hout-

krul; schaafseL

X- ^'wj» o tatan, m^VAh., goud- en zilversmid.—

<:5t^*0, menatah, bezetten; omzetten [zooals

i»v. een' ring met .steenen]; bertatah-

ken, bezet enz. zijn; keris b., eene bezette

kris; k^ris b. intan, ee^ie met diamanten

bezette kris,

^3\i, menateh, kleine kinderen aan de

hand of den leiband leiden, om ze te

leeren hopen; het eerste onderwijs geven aan

iemand; djalan b^rtateh, aan de hand

of* den leiband van iemand hopende zijn;

met wankelende schreden hopende zijn (in

alle geval b^rdjalan, T.).

s

-)( 4>^*y tdtïbau, singap., naam van een'

vogel, te huis behoorende op het

mal. schiereiland, die na zons ondergang

een geluid als tdtïbau laat hooren.

j.A-J

/
^O l,, j}j\j en jXi\3, het drukken van

E

een spoor op iets; het doordringen.

II. meerderheid; voorrang; uitstekendheid;

kracht, die eene zaak op eene andere uit-

oefent; invloed,

\S tadjoe, beter tCi^djoe, doelen; mik-

ken; recht sturen, — [L.].

c

VV (mal. tadjoe), plur. ^;1:»jö, kroo7i.

C
\J tadji, kunstspoor voor een' vechthaan;

Ô
t. golok, rechte spoor; t. bengkok,

kromme spoor.

w^ O tadjoer, lang en smal koraal-rif, dat

zich van den oever ver in zee uitstrekt;

staart van eene fuik; nieiiadjoer, van een

koraal-rif zich lang en smal in zee uitstrekken;

eene fuik van een staart voorzien; peiiadjoer,

wie de hoedanigheid vaneen tadjoer vertoont;

de lange staart eener fuik e

^^£^0, ]Am\ j:^ , j^ , j^ ^n^^, koop-

man,

•H- ^!^\j tadjir, batav. uitspraak van^v^J,

straf, welke niet bij de wet bepaald

is, maar naar omstandigheden wordt

opgelegd.

^,
o^ yy tadjak, scherp en puntig werk-

tuig, om den grond om te woelen,

ploegijzer, tviedijzer, schoffel: meiiadjak,

den grond met een ploegijzer omwoelen;

planten door die handeling uitwieden.
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1
, ^ Q^s^ VV tadjoek, insieehsel in hel haar, de

hoofdbedekking , of achter het oor,

inz. van bloemen; uitsteeksel boven boord

van de s (ël oer -ga d ing, waaraan de roei-

slroppen vast gemaakt vs^orden; oplanger

(mar.); hanger (mar.); t. malai of t. mali,

insteeksel met eene ge d abah, waaraan

snoeren van het een of ander (goendjai of

malai) hangen; t. gsmioeng, iiihouten van

de losse verschansing (mar.); t. l^llai,

windvieren (mar.), bovenst gedeelte van de

achterste inhouten veilenging van de rant-

soenhouten; t. sangga galah, naar buiten

gebogen oplanger, waarva^i eene zekerde hoe-

veelheid de sangga galah vormt; töêtoep

t., potdeksel, d. i. plank of lat, die de uitste-

kende punten der t. van een vaartuig bedekt

(mar.); menadjoekken, tot hoofdbedekking

maken; als insteeksel in het haar gebruiken;

in het haar, de hoofdbedehking of achter

het oor steken.

v^N^ VV tadjam, scherp; scherpheid; scherpte;

^ snede; tadjamnja s^p^rti gQlas

makan ram boet ierh^ng, scherp als glas,

een zwevend hoofdhaar doorsnijdend; lliena-

djam, scherp worden.

^ /•y^mSj tadjin, batav. (jav., T.), schuim

van gekookte rijst. — [B.].

fl^N^ VV tadjan, groote aarden pot, kleiner

dan de pgd^nna, inz. uit den ouden

tijd en uit den grond opgedolven: setadjau

^mas, eene t a dj a u met goud.

^^^s^ \^V tadjah, grasmes met langen steel.

C a^tsfc» O stamw. van ^^ilsJü', z. *—&r;-> (T.).

^^VV . terugblijven; achteraan komen; men-

taachchoerken , doen terugblijven enz.;

achteraan zetten.

^ j^^^^s^ VV . vertragen: uitstellen; verschuiven;

achterblijven; vertraging; uitstel; vei^-

schuiving; mentlchir, vertragen; uitstellen;

verschuiven.

fy\j tadi en, minder goed, tahadi, adv.,

zooeven; kort geleden; een weinig geleden;

adj., van zooeven; laatstleden; baharoe t.

datang of s^b^ntar t. datang, zooeven pas

aangekomen; miilam t., laatstleden nacht.

X-C.c3w tadan;?, voor tandang, schoppen.—
^-^ [L.]; stooten; botsen. — [G.].

^ C ^y^o tadak, aderlating. — [L.].

-^25 (3 w tadoli, w. sum., iets wegmoffelen;

wegstoppen ; verbergen ; verdwijnen ;

ontwijken (een' slag of sloot). — [N.].

ïS(3o tadah, wat iets opvangt, doch alleen

in tadah peloh (wat het zweet op-

vangt), de rugvoering van een kleedingstuk;

menadah P iets zoodanig houden, dat het

iets kan opvangen; 2" opvangen; tegenhou-

den (iets, dat in^beweging is of zich zou
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bewegen, als het niet tegengehouden wierd);

ineiiadali tangan, de handen uilstvekken,

om iets te ontvangen, of even als om iets

te ontvangen, dat is als een smekende, zooals

hij het aanroepen van God, hangende de

hoogere of lagere positie der handen alleen af

van de meerdere of mindere exaltatie van den

persoon; zijnde dus het l)egrip van omhoog

niet inhaerent aan^jU; menadah loe toet,

de knieën aan elkander sluiten, om op die

wijze iets op te vangen; menadah lajar,

de zeilen zoodanig zetten, dat zij den wind

opvangen d. i. de zeilen bijzetten; van daar,

bij op de mal. wijze getuigde vaartuigen:

wanneer de zeilen op de eenc zijde niet goed

staan, ze naar de andere zijde gooien, hetzij

dat men voor of bij den wind zeile; dus

ook: over slag gaan; vóór den wind omgaan;

over den anderen boeg gaan liggen, voor welke

drie laatste beteekenissen men gaarne een-

voudig bertadah gebruikt; menadah ajer,

water opvangen; menadah race loe t, den

mond ophouden, om iets in op te vangen, bv.

water; t. pel oh berawan, rugvoering van

een kleedingstuk, met golvende uitsnijdingen

aan den kant; penadah, wie iels zoodanig

houdt, dat het iets kan opvangen; gereed-

schap daarvoor; p. a j er höèdjan, dakgoot,

i^^.*^c3 vi 5
^-^.^'•J' en L^^JÜ, het geven

van onderwijs in goede zeden en

wetenschappen; het opleiden; het opvoeden;

opleiding; opvoeding; mentddibken, onder-

wijzen in goede zeden en wetenschappen;

opleiden ; opvoeden .

ds^^\ö (mal. t&dijah), hel vervullen eencr

belofte; het betalen eener schuld; het

teruggeven van een in bewaring genomen goed,

i yj tara, effen, gelijk, vlak, plat, weinig hel-

lend, zooals hv. een' dak; weerga, evenbeeld,

i\j, menari, dansen; t e po e k t., dansen,

daarbij van tijd tot tijd in de handen

klappende,

C J^ j^ taris, verzameling van banden,

waardoor iets zoodanig omgeven

Wordt, dat het gemakkelijk kan geti*anspor-

teerd worden, zooals bv. een waterpot, eene

geldkist, of dat hel niet uil elkander gaat,

zooals bv. een pakket; menaris, omwoelen;

omwinden,

C. .o I. tarang:, nest van vogels. — [H. I.];

vgl. sarang; petaran^an voor pert^-

rang^an, plaals voor eene kip, waar zij

hare eieren legt.

^11. naam eener soort van krekel, die

een zingend geluid maakt. — [L.].

C %o taring', oogtand; hondstand, — z. si-

joeng.

^i^^ yo taroep, batav. (uit 't jav., T.),

tijdelijk afdak; losse loods, — [B.].

'^j
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C^ 3 \o I., bertarak, zich onthouden van

eenig genot; ingetogen leven; askelisch

leven (z. tapa); pertérakan, onthouding van

eenig genot; een ingetogen leven; een asketisch

leven.

*II. uitstrekken; verwijden, — [C.].

(^ ^ ivj taroek, knop van gewassen. — z.

pöétjoek.

(ni3 \ w !•> menarik, trekken; aanhalen;

halen; ophalen; sleepen; göêla l.,

suiker, stroop of honig, tot zekere lijvig-

beid ingedikt en dan in draden getrokken en

opgerold; menarik öêtang, schulden invor-

deren; ni. njanji, een zang ophalen; pe-

narik, wie trekt enz,; gereedschap daarvoor;

naam eener liaan, die dient, om geveld hout

enz. voort te trekken (z. róêwan).

*IL tarik, de buitenplanken van een

schip boven de knieën. — [M.]; vf, sum.,

de beweging in het schoonmaken der rijst,

waardoor deze van de padi wordt afge-

zonderd. — [N.].

Vi' , menaram, niet helder doorschijnen;

flauw schijnen [inz. van de maan,

wanneer zij door dampen of lichte wolken

betrokken is]; temaram, flauw schijnen;

terang t., flauw schijnsel; taramtemaram,

meer of min flauw schijnen; penaram,

wat niet helder doorschijnt enz,; vleesch,

doch inz. garnalen of bamban-visch,

in deeg gewikkeld en dan gebakken.

:j>

^ i O taroem, naam der indigoplant; soorten:

t. daoen haloes; t. d. lëbar.

-X- ,. t yo taran, w. sum., steel; bezemsteel;

pennehouder; taran of tataran lam-

fa ing, lansstang; tataran s a ga r dj antan,

een (lans) stang van i dj o e. — [N.],

^ #1 \w taro (verkort, van ,Ijü), T.), w.

sum., gedurende: terwijl; wordt ook

gebruikt om den tegen woordigen tijd aan

te duiden. — [N.].

25 ivj, menarali, behouwen met eene bijl ^ dis-

sel of dergelijke; bedisselen enz.; tira-

lian, behouwing; bedisseliug; naam van een^

vogel, ook böëroeng töêkaug genaamd, die

in den nacht een geluid maakt, alsof er

iemand hout bedisselt; wat behouwen enz,

is; peuarall, wie behouwt enz,; behouwer;

bedisselaar; werktuig voor het behouwen,

bedisselen.

\j, uienaroli; plaatsen, zetten, stellen^

leggen; in pand geven, in bewaring

geven; wegleggen, bewaren; bezitten, hebben;

inzetten, inleggen; menaroli dïri, zich

behoorlijk gedragen; t.\&.vf 'dr, weddenschap

buiten de hoofdpartij, zooals bv. bij wedren-

nen, hanengevechten en dergelijke (z. pëpek

en töêwi); t&röhan, wat geplaatst enz,

wordt of is; pand, inzet, inleg; weggelegde

voorraad; iets, waarop men hoogen prijs

stelt; pfrtdrölian, plaatsing, legging: in

V
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pand gevin^ , in bewaring geving; weglegging,

bewaring; penaröhan, bewaarplaats; depot;

magasijn,

^gi\j tareh, rekken; uitrekken, — [L.

;s. s.)].

^ t\j en ^o^U, plur. ^V^V' ^9rf^^*> eener

^ "^
gebeurtenis: tijdrekening; tijdreke-

ningspunt: dagteeken ing : kronijk.

^u^i4\,i > negende : de negende.

^ j^\j iimgüv of taugar-a (batav. uit

H bal, T.), zich in acht nemen, zith

koeden, voorzichtig zijn. — [L. bew].

. jj
^Aj - iiieiiaiijras, stoven^ d. i. hel aan

eeiie dragelijke warmte blootstellen,

hetzij aan de warnile van vuur, in warm

water, in warmen sloom, onder eenen

deken of anderszins; bertangas, zich sta-

vende zijn (hier moet men zich dïri ot

dirïnja als complemenl van taiigas denken);

penan^as, wie stooft, stover, middel tot

het stoven: peiiAiigasan , stoving.

^\j , nieiiaiigis, weenen, schreien ,
jan-

(^ iuu o tasak, bloedstillend middel; —
^ men., uilgeperst sap van de tjapa-

plant, als geneesmiddel bij de besnijdenis i

{^J^^^^^
, . , ,. . pm s..^i,

'

ken: mmiu\^is\^ weenen enz.omof
gebezigd; z. djompi. — [T.]; inenasak, . * ^

,,,.,,, .
, ; over Mi^, beweenen, beschreien;weenen enz,

eene wond met bloedstillende of samentrek-
j

'

, , .,/ ; , L j / \ tot of op iets; tilïig:ïsan, geween, geschrei:
kende middelen behandelen, '

'^

/ gejank.

L-^ >.^AiVV tasik, meer^ binnenwater; t. k^-

,
. -1 ,.JiVv taiiirau, hand; handen arm; mouw;

sakti, zekere versnapenng; m
I

Q*^^ ^ '

, , . , I voorpoot van dieren; t. k^mcedi (of

ar(wan t., naam van een zoutwater-viscn !

^

(ar(wan is een zoetwaler-visch) , heeft

het de beleekenis van zee,

\j^ 4/w\.V, negende dag der maand. —
Op den negenden dag der maand

moe ha rram moet er gevast worden.

^ èli' tang'i, batav., nog tijd, nog tijds

^ genoeg, ~~ [B.]; masih tangi ma-

t^ngnja = masih djaoeh mat^ngnja,

nog lang niet gaar zijn, — [H.]. — Waar-

schijnlijk hel jav. tangèh. — [S.].

tj^laga), helmstok van een roer, roerpen;

L naik, in hazardspelen de veine hebben;

t. tóe r o en, in hazardspelen de veine kwijt

raken; ïboe t., de duim; tapa^ t., palm

van de hand; handteekening ; — ^matat.,

gewricht van de ha?id,— [L,hGW,]\ hoéwah

t., de muis van de hand, — [R.]; tj^ppat

t., vlug van handen; pandjang t., lange

handen, d. i. lange vingers hebben; m^ma.

sok t., ergens de handen in steken of hebben;

ergens mededoen; iiienan^aiii , mei de hand
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of de handen behandelen; behandelen; de

handen aan iets slaan,

iJCs3o\ pers. zekere zijden stof; laf; linnen

kleed.

^ . ^\j taiija^ sterke drank, die uit suiker-

riet getrokken wordt; rum. — [M.].

C^ V Vy L tapa en nioestapa, verb. van

U. — skr. tapa— , bertapa, in afzonde-

ring en onthouding leven, ter verkrijging van

bovennatuurlijke krachten of buitengewone

kennis; ook: b^rböêwat t., in afzondering

en onthouding levende zijn enz.; mcDiper-

tapakeu , iets trachten te verkrijgen door in

afzondering en onthouding te leven; pertapa,

wie in afzondering en onthouding leeft enz.;

kluizenaar; eremiet; pertapaan, leven in

afzondering en onthouding enz.; plaats daar-

voor.

III., tapa-1^, stukken visch, gezouten en

in de zon gedroogd. — z. dendeng; —
mentapa-^-akan, tot tapa-tapa maken.

\j tapat, steile rots. — [M.]; spleet,

kloof van eene rots. — [L. bew.].

^/ WéJvj I- tapoes, hsiisiv., persen. — [B.].

* II. (vgl. onder tapis, T.) en tepoes,

naam van een' boom. — [L.] ; welks vrucht

op eene kastanje gelijkt. — [L. bew.];
r

claleriospermum tapos. — [P.].

/ u^b > menapis, zijgen, doorzijgen, kien-

zen, temsen, /iltreeren; böëwah ï.,

naam eener vrucht, eenigszins gelijkende

op de kastanje (vgl. tapoes IL, T.); tapisan,

werktuig om te filtreeren zijgdoek, kiens
^

tems, filtreertoeslel; penapis, wie zijgt enz.,

zijger, doorzijger, klenzer, temser , filtreer-

der; peilépisan, zijging, doorzijging, kien-

zing, temsing, filtreering.

i^\j 1. tapoeng, boeg.^ niet anders dan in

badjoe t., lang, nauwsluitend opper-

kleed, wordende veelal als een geschenk aan

ondergeschikten gegeven.

* IL, w. sum., met de vuist slaan.— [N.].

\^ tapak, onderste vlakte van iets,

voornamelijk van de handen of de

voeten, ;9a/m, voetzool; afdruksel, indruksel

of spoor van de hand of den voet; voetspoor,

voetstap; voetstuk eener kolom, inz. als het

glad af is; t. tangan, spoor van de hand,

d. i.*de handteekening ; t. bajang, de voel-

stappen der schaduw, d. i.: hare verschillende

lengten; t. tjatoer, vak van een schaakbord;

bertapak tjatoer, groot geruit zijn [zooals

bv. stoffen]; t. toe k oei, allerhande werk in

't ruw, voor dat het fijn bewerkt, gepolijst

of er de laatste hand aan gelegd is; ruw

ontwerp; t. tja n ai, gepolijst werk; afgewerkt

werk; t. soelaiman of tcêtoep böêmi

(voetspoor van Salomon), naam eener genees-
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krachtige plant, welker breede bladeren plat

op den grond liggen; t. köéda, naam eener

kruipende plant, die wat van het spoor

van een' paardehoef heeft; delapan t.

bajang- 2, wanneer de schaduw van iemand

acht zijner voeten lang is, d. i.: p. m. 8V4

uur 's ochtends, een goede tijd om op reis

te gaan; menapak, de voetzolen op den

grond zetten; inz. van kleine kinderen de

eerste wankelende schreden doen; tdpakaii,

meer gebr.: ketapakan, breede oplred, inz.

vóór een huis of aan het benedeneinde van

een" trap; trap over de geheele lengte van

een gebouw, een balkon en dergelijke;

tapak-^, de zeester; telapak, onderste

vlakte v^n handen en voeten, inz. in de

taal der geneeskundigen (vlg. jav. t^lapa-

kan, T.).

M { ji ^VV tapoek, batav. (bal. alleen van

drooge snot, T.), korst. — [B.].

-x^x.fcib) tapen laoet, naam eener plant,

eener species van maliacca, — [C.].

^ %3 o tapoe, w. sum., in de handen klap-

pen; ook == tampar. — [N.]; moet

zijn jS'U', en vgl. ^ (T.).

^O tapali, naam van een" eetbaren zoet-

water-visch; t. k^ra, soort daarvan.

Aio tapeli, onderkleed der vrouwen, dat

om de heupen vastgemaakt wordt;

onderrok; selöêwar t., onderbroek.

^
^\j I. tapai, konijn, — z. t^rweloe.

II. gekookt graan, door gist (ragi),

in de suikergisting gebracht; t. menahoen,

tapai, die zich als het ware jaren lang goed

houdt.— * tape, batav., mout; gegiste rijst.—

De tape en de (êli (rijstkoek) zijn onaf-

scheidelijk. — [B.].

^ _j\j tapi, w. sum.. met vlakke hand

slaan; met de hand streelender wijs

klappen geven, zooals men dieren streelt. —

[N.]; lees ^U (T.).

^^^\j h, menaki, redetwisten; disputeeren;

eene meening, stelUng, gezegde enz.

bestrijden, betwisten; over eene meening

enz. redetwisten enz.; penaki, wie redetwist

enz., wiens gewoonte het is het te doen,

redetwister, dispuleerder , wie bestrijdt enz.;

bestrijder; betwister.

^11., taki-2 (jav., T.), bijzonder veel

houden van iets; met zorg behandelen. —

[R.].

^IIL, w. sum., vertelsels; leugenachtige

praatjes; takie-S, raadsels.— [N.].— z. lü'.

^j^\3 takot, bang, bevreesd, beangst,

angstig, blood, bloodhartig, lafhartig;

bangheid, bangigheid, bevreesdheid, vrees,

beangstheid, angstigheid, angst, bloodheid,

bloodhartigheid, lafhartigheid; t. akan, bang

enz. voor; menakotken enmengetakotken,

bang enz. doen zijn (maken); als statr.
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van takot en akan: bang enz, zijn voor

iels, ontzien, vreezen, duchten; lueiiikati

en meng^etaköti, bang enz. zijn voor iels;

ontzien, vreezen, duchten, banij enz, doen

zijn (maken); ketakötaii, bang enz. wordend

of geworden; inen^etdköti, bang zijn enz,

voor iets, ontzien enz,; ketékötaii, bangheid,

bangigheid, bevreesdheid, vrees, beangstheid,

angst, bloodheid, bloodhartigheid, la/har-

tigheid; penakot, tvie de hoed, van bang

te zijn vertoont, bloodaard, la/faard,

Vji takar, aarden pol, inz. om water te

halen, of ook ter berging van inz. natte

waren; drinkvat, drinkkroes;— ^soeli., m-

houdsmaal in 't alg.; soort van kleinen pot

van p. m. 2 gantang inhoud; met een takar

meten; — maat voor natte waren, te Batavia

17 kan. — [L.]; taker, hatav., oliemaat van

33 flesschen; rijstmeter enz, — [B.].

^ y u takir, hatav. (jav.) een schuitsge-

wijze gevouwen pisang-hlad. — [T.].

^ y U takoer. w. sum., bukken; voorover

buigen, — [N.].

ij5 o> meiiakoeng', een vocht in het een

of' ander vat stil laten staan, helzi)

oni het te doen bezinken, hetzij om andere

redenen; mïnjak t., olie, verkregen door

het uitgeperste sap van de kokosnoot te

. laten slaan, lot dat zich de vette deeien

daarvan (als het ware de room) als eene

laag op de oppervlakte verzameld heeft,

die dan afgeschept en gekookt worden.

(^_ji^ \j, nienakak, twee betrekkelijk lange

stukken stof met de lange zijden

aan elkander naaien, om ze als een geheel

te gebruiken, zooals bv. de twee stukken,

waaruit eene boegineesche saroeng, eene

sprei en dergelijke beslaat.

^,
Q 3 VV I. takok, keep, kerf, insnijding,

inkeeping; meiiakok, inkeepen, ker-

ven, insnijden,

^11. buigen; krom maken, — [L. bew.].

i^jS>ó w » nienakek, door een' houw kerven,

bv. een' boom, om tot een teeken

Ie dienen; lichtelijk hakken in iets, zooals

bv. met een mes in den kant van eene

tafel, of met de punt van eene sabel in het

gezicht van iemand; teekenen door een*

houw of hak.

^\3'S I. takal — verb. ned. — , takel; ka-

trol; blok (z. kërek); t. («lang, los

takel.

Il, (vlg. tangkal, T.), toêkoe takal,

naam van een' boom, wiens bladeren als

tegenmiddel tegen den invloed van booze

geesten gebruikt worden.

/«5 vJ tikan — smtr. van U en ^) —

,

immers niet, toch niet—, alleen staande:

het zal immers niet, hel zal toch niet; t.
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hamba lari, ik zal immers niet wegloo-

pen; t. pöêla, het zal toch wel niet,

^ ó\j takoe (lees: j^U en z. takok, T.),

w. suui., = J'lV , ergens een kap in

geven, ook wanneer het bepaald tot een

teeken moet dienen. — [N.].

<IO o takah, door inkeeping verkregen

verhevenheden aan het voorste en ach-

terste gedeelte eener kiel; sampan herla-

kah, eene sampan, hebbende eene kiel mei

takahs; takah-^, streken, listen; hulp-

middelen, ter bereiking ook van goede

doeleinden; takok-takah, streken, listen,

met verscheidenheid.

^ . j5 V> (lees: ^\3 en z. CS-i^ , T.) takej

(takiq, T.), w. sum., == yU ta-

koe. — [N.].

cXm o> hel versterken, het hecht maken;

in de gramm. : het geven van ener-

gie, versterking, energie; bijvoeging van

een woord, waardoor de zin versterkt

wordt; t. bakïkï, eigenlijke versterking,

bv. b § r a s-p ^ t a s ; t. m a dj a z i , metaphorischc

versterking, b v. analji-pënak.

^Ci3 U taffi, batav. (bal. tagih, T.), aan-

manen; geld vorderen, — [B]. — z.

tageh.

^ (^ ,

S V> tag:a-^, w.

valsck — [N.].

smiL, slinksch;

-K- i^^ \j, tag*oe-^) naam van een* vogel. —
[M.] ; de javaansche patrijs, — [C.].

ó\i tagar, dof, rommelend geluid, zooals

dat van den verren donder; verre don-

der; bertagar, een dof, rommelend geluid

maken, — *tagar 1®, w. sum., een onder-

aardsch geluid, zooals bij eene aardbeving

soms plaats heelt, volgens de Mal door

een' boozen geest te weeg gebracht; 2®

wordt het ook wel in de bet. van booze geest

opgevat. — [N.]; tager, batav., donder; ge-

bulder; gerammel, — [B.].

•H- y U tag'or, stoeien; ravotten [inz. in 't

water]; gooien in ^t spelen. -— [L.].

^^^^_JO \j, nienafak, tegen eenig gevaar oi

hindernis m/oo/>e«, daaraan het hoofd

bieden, frotseeren, braveeren [in dien zin].

p\j ta^al, steenen, die bij hevige stor-

men door de golven losgerukt en naar

het strand gedreven zijn.

.p Vy tagan, bijdrage tot eene gemeen-

schappelijke onderneming, inschrijving,

actie; bij spellen, zooals l)v. hartenazen (niet

bij wedden), inzet; bij spellen, waarbij naar

iets geworpen wordt, wat opgezet wordt,

om er naar te werpen, bv. noten.

iJO 0> menageli, iemand manen of aan-

manen tot het vervullen eener ver-

plichting, inz. tot het betalen eener schuld;
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verplichtingen, behoeften of schulden eischen;

invorderen; aanspreken, aanmanen, dooreen

zeker gevoel van onbehagelijkheid, tol het

doen van iels, wat lot eene gewoonte of

behoefte is geworden; ketagëhaii, maw/w^,

aanmaning, eisching, invordering; wat ge-

eischt wordt; behoefte; iets, waar men niet

buiten kan, bv. koliij.

j\jf — skr. tala —, menala, nmziekin-

slrumenlen stemmen; penala, wie stemt;

stemmer; werktuig voor het stemmen, stem-

hamer, stemvork; setala, van dezelfde

stemming,

jo (jav., begin), alleen in taloebertaloe,

een begin en weder een begin hebbende

zijn, d. i. telkens weder op nieuw; berta-

loe-3, achtereenvolgend; kapal datang b.,

de schepen kwamen achtereenvolgend aan.

j O* I. tali, touw, koord, lijn, draad, zeel,

band, streng, reep, snaar; t. p^roeU

de darmen; t. p ces at, de navelstreng; t.

töëdoeng, keelband (kinband) eener hoofd-

bedekking; bakkebaarden, die onder de kin

samenkomen; t. tahan tOêroet, achterstag;

t. p^nganggok, voorstag; t. p^ngandak,

rifseizing; t. p^n oen doek, touw aan de

bovenvoofuok van een vierkant indisch zeil

bevestigd, om de nok naar beneden te halen;

t. pQudondang, rakketalie; t. lenggang,

slingerpardoen; L s i pa tan of benang

arang, zwartgeujaakl touw, bij de timmer-

lieden in gebruik, om lijnen op het hout

te maken; t. benang, buikband; t. aj^r,

het bed van kleine beekjes; de waterlijn;

allerhande streepen of lijnen, die tot versiering

dienen, zooals bv. op den rug van boeken,

rondom vazen, op den rug van handschoe-

nen en dergelijke; bovenste streep van het

beneden-randversiersel voor kaïn batik;

de bilnaad; t. öèlang, touw dat door ten

minste twee katrollen (blokken) loopt (looper

(mar.)); t. dahi lajar, los eindje touw aan

het benedeneinde eener inl. ra, wordende

gebruikt bij het geien der zeilen, inz. bij

eene stijve bries; tali-3, naam eener wilde

plant— quafïioclit vulgaris—; temali, touw,

dat tusschen de strengen van geslagen touw

ingestrengeld wordt; tali-temall, allerhande

touwwerk; het gezamenlijke touwwerk van

een vaartuig; ook tali-mali.

II. goudgewicht = V4 djampal (in die

bet. = majam = amas); V4 gulden, —
z. köêpang.

^^^^\j I. talib, verb. van L^IL of Xy>c

^11., batav., onderteekening; merking. —
[B.]; ar. l^-^aI^.

A\j talar, hoedanigheid van woorden of

handelingen, die onbewimpeld en zonder

x)mwegen gesproken of gedaan worden,

openhartigheid, rondborstigheid.
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^ / ViJ b talas, naam eener aardvruchl

(jav. tal^s, T.); naam eener bloem,

blauw van kleur. — [L. bew.].

ij o 1. talang, naam van een^ eenigszins

vergiftigen zoutwater-viscb , die echter

door sommigen gegeten wordt, gelijkende

op, maar dunner dan de tenggiri. Wie

hem niet verdiagen kan, krijgt na het eten

daarvan een jeuken, als bij de netelkoorts.

II. bosch; — ^ klein afgelegen dorp of

gehucht. — [M.].

* III., singap., makelaar: koppelaar: —
koppelen; voor een ander ten huwelijk ver-

zoeken; voor een ander betalen. — [L. bew.];

talaii^in, batav., voorschieten. — [B.].

* IV. (eignt. ^, T.), w. sum., bamboe: t.

perindoe, een bamboe, waarin men boven

een gat maakt, in hetwelk door het spelen

van den wind een klagend geluid wordt

voortgebracht. — [N.].

^V., batav. (jav.) = abangan (vgl.

soend.). — [T.J.

f^.; O 1. taling z. teling II.

* II. afhellende oever eener rivier. [G-:

^ L-JLJ O talif , batav. (u-ftjJU), vereeni-

ging; unie; gezelschap; nieiita-

lifkeii kitab, een boek vervaardigen,

schrijven, — [B,].

L^ iLJ u\ het vereenigd zijn; het aangaan

van vriendschap; het vereenigen; het

gewennen; het vleien; vereeniging; gezelschap;

mentaalloefken, vereenigen ; samenstellen,

bv. een boek.

l g^JU' L, menalak, iemand naar hartelust

zijn zin laten doen.

*\\., batav. uitspraak van jXL. — [B.].

LLXJ o\ menalik, met oplettendheid lezen;

collationeeren.

w ^ y

van een<^L\J\.«ï, bij God (bij het afleggen

eed).

JVS' talam (uit 't Tam il, T.), groote vlakke

^ schotel van metaal, groot presenteerblad

(z. tjëper); t. tölak baboe, (jfroo/e talam,

die op den schouder genomen en legen den

hals gedrukt wordt.

^ ^»J o* talaii, naam eener soort van schaar-

vogel, ter grootte van een arend en

in gedaante gelijk aan een zeeraaf. — [R.].

"X- / JVj , talenan, batav. (jav.), kerfblok.—
[T.].

^»Jo I. taloen — een onbekend woord,

welUcht van 'i jav. t^loe, drie —
alleen in: rami t., v^mi-koord van drie

draden; pisang radja t., soort A^an pisang

radja.

^11., w. sum., het geluid van de a da p

(uJjt). - [N.].

•^ éJvJ taloe, w. sum., wild door elkander

hopen. — [N.].
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Jo, menaliti, dralen: talmen; sammelen; 1 k/oVj»> het êandachtig beschmwen; het

met een begonnen werk dralen^ er mede

talmen, er mede sommeien.

% y

L^^OjJ VJ>\ u-ftAlü' en u-ajJU, Ae/ samenvoe-

gen; het verbinden; het samen-

stelten (ook van een boek); het ordenen;

samenvoeging; verbinding; samenstelling (ook

van een boek); ordenifig; mmtklify samen-

voegen enz.

\j, menatiioe, 07ithale7i op iets , regaleeren ,

tracteeren: iemand naar hartelust zijn

genoegen laten doen, onversehillig in welk

r

genot.

w /

O, volbracht; geëindigd; volledig.

r
^ ^u, tania-]^, — verb. van pertania-S —

vooreerst, — z. pertama. — [R.].

(^^^/^^o tamat, verb. van c:,^'.

•^ / M%>^\j tanias, w. sum., aangegrepen

worden door eene ziekte, — [N.].

i^Vi* tamiiigr (vgl. tameii^), soort van

schild.

•^ i.*^ u tameng (vgl. tamiim:), batav. (jav.),

een schild om de slagen van de toja

mede af te weren. — [T.] ; slikbord,— [B.].

(^^ JL/0 ly tamak, verb, van «^,

t^^JLoU" tamok, naam van een* eetbaren

zoutwater-visch , gelijkende op, maar

kleiner dan de djoempoel.

bespiegelen; aandachtige beschouwing;

bespiegeling; mentaHmoelkeii , aandachtig

beschouwen; bespiegelen,

^•.«/Co .1. taman, lusthof, met bloemen,

staand of vloeiend water en eene

balai.

*II. vergoeden, — [L.].

vi* tamoe, w. sum., geneesmiddel, —
[N.].

^j^

y

.U-i \ ê^ vj> en ïjy<Xi (mal. tdmdêrah enz,),

besloten plaats (cel) van een' mon-

nik; leger van een' leeuw; hartvlies.

A/0 vj , ramah-tamah, vriendelijk; beleefd;

gemeenzaam ; minzaam ; spraakzaam ;

lieftallig [op verschillende wijze].

•X-/.<0 I. taiii, batav. (jav.), landbouwer,—
[B.].-

* IL dagelijks gadeslaan en wat er aan

ontbreekt herstellen; onbedreven.— [L. bew.].

ijV>\ menananj, dragen op èéneofdetwee

handen,

o ,s VV I., menanak, koken, inz. rijst;

toebereiden tot spijs; tcêkang t. of

djöêroe t., kok; pertanak, /foAmgf; toeberei-

ding tot spijs; müijak p., olie door koking

verkregen; olie voor toebereiding van spijzen;

sepertanak nas!, een kooksel rijst; zooveel

tijd als noodig is, om een* pot rijst te koken
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(ergendommelijke wijze van tijdsbepaling);

penanak, wie kookt enz/, kok; toehereider van

spijzen; ook: kooksel enz.; berpenanak-2

membaiki dirinja, verscheiden rijstkook-

sels lang gebruikende zijn, om zich op Ie

schikken.

^11. een snoek. — [R.].

1^ O , menanam, in o/ onder den grond doen;

^ planten; poten; bedelven; begraven; ta-

naman, wat geplant enz. is; aanplant;

plantsoen; penanam , tt;{> plant enz.; planter;

bedelver; begraver.

-^ §^\j tanau, naam van een' vogel of

insect. — [M.]; soort van kameleon.-

<)i^\o I- tanah, aarde; grond; aardbodem;

lanp; landstreek; landerijen; grond- of

hoofdklexir eener stof; t. hïdoep, bebouwde

grond; t. mati, verlaten grond; t. meng-

andjoer, landtong; schiereiland; t. aj^.r,

voor t. dan aj^r, het vaderland; ïkan t.,

naam van een* eetbaren zoetwater-viseb
;

öëlar t., naam eener zeer vergiftige kleine

slang, die zicb in gaten in de aarde op-

houdt; t. pcêteh, witte aarde; pijpaarde;

naam van een onafhankelijk rijkje op de

Noord -oost kust van Sumatra; bertanah,

wortel geschoten hebben.

11. lengtemaat = een vadem (d^ppa).

^ . ^V> tanei, w. sum., op de handen

dragen; ondersteunen; schragen. Op

Sumatra heeft men tot dit dragen eene

eigenaardige en gemakkelijke w^ijze. Twee

man plaatsen zich tegenover elkander; elk

van hen legt alsdan zijne rechterhand op

zijn eigen linker arm; alsdan legt men

van weerszijden de linkerhand op den rech-

ter arm van zijn overman. Aldus een stoel

gevormd zijnde, gaat degene die gedragen

moet worden daarop zitten en slaat zijne

handen om de halzen der dragers. Dit

wordt alsdan her tan ei genoemd. Men

draagt op die wijze iemand in staatsie rond,

of wel ook de vrouwen over de rivieren. —
[N.].

(jixsA^ o > het eene vrouw of een vrouwelijk

y
dier maken; in de gramm.: het

femininimi van een woord maken; men*

tAnïtz, in de gramm.: van een woord het

femininum er van maken.

As, menAwaken, lachen; uitlachen; be-

lachen ; tertAwa , lachen ; mendwaï
,

uitlachen; belachen; — *keta\va, batav., =
tertawa (T.).

) #jO. taud-?i of tawak-2, diep koperen
15

bekken^ met een* steilen, naar binnen

toeloopenden rand en een* knop in *t mid-

den, waarop met een' elastieken knuppel

geslagen wordt, als wanneer het een door-

dringend, vrolijk geluid (vgl. I.) voortbrengt.
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Het dient op de mal. vaartuigen tot het

geven van seinen en aanmoediging van het

scheepsvolk.

L-J ^ v> tawab, verb. van 4-^ïyU\tXxc.

\ 9S3 I.> menawar, dingen, bieden, bieden

op iets; te koop vragen; bij voorraad tot

iels engageeren (z. limpah), bv. eene vroed-

vrouw; ten huwelijk vragen; tot onkuischheid

verzoeken; afdingen; menAwari, aan bieden

onderwerpen; te koop aanbieden; tawar

orang, meisje, dat door iemand ten hu-

welijk gevraagd, of om de hand waarvan

gedongen is, waaromtrent men echter nog

geen beslissend antwoord ontvangen heeft;

bïdan t., vroedvrouw, bij voorraad geënga-

geerd.

II. smakeloos, laf, flauw van smaak; niet

sterk; van het hart laf; van water versch,

zoet [niet zout of brak]; van sommige

eetwaren versch, niet gezouten; van gift,

tooverij en andere verderfelijke invloeden

krachteloos; smakeloosheid; lafheid; flauw-

heid; krachteloosheid: menawar, vergift,

tooverij en andere verderfelijke invloeden

krachteloos maken; met tegengift of toover-

middelen behandelen; t ^ po eng t., meel,

waarmede personen, vaartuigen en andere

voorwerpen beworpen worden , ter afwering

van onheil, of ook na het doorstaan van

«en gevaar; t. hati, ontmoedigd; ïkan t,

naam van een* eetbaren zoetwater-visch;

penawar, wat smakeloos enz, maakt; pijn-

stillend of verkoelend geneesmiddel; tegengift;

p. djambi, naam eener soort van varen

(pa koe) — cibotium cumminghü — waar-

van het haar als bloedstelpend middel van

Djambi (Oostkust Sumatra) uit is bekend

geworden; p. djampi, genees- (toover-)

middel door een djampi; p. radja, naam

eener plant met geneeskrachtige eigenschap-

pen; setaw^ar, naam eener plant, welker

wortels geneeskrachtige eigenschappen be-

zitten en ook tot de bereiding van den

tepoeng tawar gebruikt worden; tawar-

ambar, de beteekenis van het grondwoord

op verschillende wijze; ook: tawar-m awar.

/ jgsi IK o tawas , aluin,

C. #) o taoeng, warlwind; windhoos,

^ C. fv vi tawang, jav., het uitspansel; de

^-" zichtbare hemel. — [G.].

L-3ihO> tawak-3 z. )^['>.

J
1^ O, menaoel, lange riemen opvangen

met een" strop, die aan boord bevestigd

is, om ze niet in het water te laten sleepen.

..i Ao tawan, gevangene in den oorlog of

bij roof; krijgsgevangene; buit; me-

nawan , in den oorlog of bij roof gevangen

nemen; buit maken; ket&wanan, in den
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oorlog of bij roof gevangen genomen zijn,

buit gemaakt zijn; tawanan, wal in den

oorlog of bij roof gevangen is; t. karang,

vaartuigen, op de klippen vergaan en prijs

verklaard, de lading of de opvarenden daar-

van, strandvond.

^
i'i 3^ tawon, balav. (uit 't jav., T.),

bij; tor. — [B.].

% y

. V>^u\ Jo.;li' en Jj^U', uitlegging, ver-

y klaring; mentdwil, uitleggen, ver-

klaren,

JS V-V talia, verl). van ^xL.

2S O* I. tahoe, voeten, kennis hebben van iets;

verstaan; bedreven zijn in iets; kennen;

bewust zijn van iets; t. rahaisïja, een geheim

weten; t. mem b a tja, kunnen lezen; t. pada

gadjali, zich op de olifanten verstaan; juug

maha t, de alwetende; m^mberï t, te weten

geven, d. i. kennis geven van iets; t. keris

dan toem bak, kris en spies kennen {weien

te gebruiken); akoe t. ada sahadja, ik

weet van niets anders, dan dat het (het een

of ander) er zijn moet; radja pclênja i,,

den vorst zijne bemoeienis (zijne zaken);

tahoe-^, weten, kennen, {iniensieï), — Men

gebruikt de redupi, ook dikwerf, om uit te

drukken^ dat men kennis heeft van een*

toestand, waarin men zich bevindt, zonder

dat men weet, hoe men er in gekomen is

(talloe-3 diDjaw^a sahadja, ik had er

MAL»-KEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I.

alleen kennis van, dat ik mij op Java bevond,

zonder te weten, hoe ik er gekomen was);

ketahiêwan, bekend zijn; begrijpelijk zijn,

Zehlen anders, dan met tij ada en dan:

ongeregeld zijn; in de war zijn; ongerijmd

zijn; ketahoe, wetenschap: setahoe, me-

deweten.

II. — oorspr. chin. — , naam eener spijs

van kiitjang bereid.

t5 V.V tahi, afscheidsel, idtwerpsel, vuil, drek,

stront; t. telïnga, oorsmeer; t. mata,

het vuil der oogen; t. lalat {yliegendrek)

zomersproeten; zwarte stippen in geweven

stoiïen [het weer); t. kambing [geitenkeu-

tels), meelklonters in spijzen, bv. in breij,

gebak en dergelijke; t. dëli, gekneede drek,

ook als laag scheldwoord; t. ajam, kippe-

drek; büönga t. a., naam eener bloem (de

Afrikaan-bloem [KL]); l. (lëlar, onbruik-

bare draden, voorkomende in de ruwe

zijde; t. cldang-2, afgang, bestaande uit

kleine stukjes met bloed; dêlar t. kerbau,

naam eener slang; roompoet t. babi,

naam eener plant, zoo genoemd^ omdat de

i}laderen, lijn gewreven, naar varkensdrek

ruiken. Men legt de fijn gewreven bladeren

pas gel)oren kinderen op het voorhoofd en

gcl)ruikl ze ook bij ouderen tegen hoofd-

pijn en duizelingen; t. penjakit, klein--,

puistjcsuilslag, die verondersteld wordt te

verwijderen al wat nog van eene geweken

38
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ziekte in het lichaam is; t. piïnas, als

boven van eene ziekte, die aan hitte toe-

geschreven wordt; t. angin, opgeloste bui;

van daar, omdat die niets meer te beteeke-

nen heeft: gepraat zonder heteekenis, ijdel

geklap; naam eener parasiet met zeer

fijne vezels en op mos gelijkende, van een

menigvuldig gebruik in de geneeskunde;

s^baïknja óêdang, ada t. dikapala^ hoe

goed eene garnaal ook zijn moge, toch heeft

zij drek in haren kop (de beste garnaal heeft

drek in haren kop). Dit wordt gezegd van

iemand, die wegens schulden in groote

beslommering zit; — *t. andjing, aard-

mos — lichen — .— [R.]; t. b^sï, batav.,

ijzerroest; t lal^r, moedervlek; t. bintang-

kleine soort rupsen ; t. g <^ rg a dj i , . zaag-

sel [B.].

ySb\j 9 l>6rtahar, het hoofd bieden aan een

gevaar (zooals bv. een vaartuig, dat

bij een* hevigen storm voor anker blijft

liggen, een leger bij een* aanval), een leed

of iets onaangenaams j en van daar: derven

iets y dat men gewoon is te ontvangen,

zooals bv. daggeld, rantsoen, behoorlijken bij-

slaap; meuaharken, iemand iets onthouden

(niet geven), dat hij gewoon is te ontvangen.

J^\3 tahir, verk van JtUs.

ij6o I. tahany, ravijn^ bergkloof; nauwe

doorgang.

#IL, batav. (chin. van Amoythaug, T.),

knip; balie; tobbe. — een emmer; tahang

p^njiraman, gieter. — [T.].

^L-ÜAo, betahak, batav. (bal. m^taag,

T.), oprispen. — [B.],

. KAVJ tahil of bongkal, naam van een

goudgewicbt, waarvan 1 ==2 ringgit

en 16 = 1 kati. Vroeger was 1 tahil ==

1V2 ringgit = 6 söèkoe. De tahil heeft

niet overal dezelfde zwaarte of verdee-

ling.— *t.g^nab, w. sum., fiat executie,—
m-

/• iJ6o ^ menahan , tegenhouden, en van daar:

1^ als last op zich nemen, verdragen,

verduren , uithouden,

2® tegengaan, beletten, beteugelen, beper-

ken; duren, duurzaam zijn, volharden; zich

onthouden; t. binasa, of tandoeng bi-

nasa, naam van een boompje, dat in

snelstroomend zoetwater groeit en genees-

krachtige eigenschappen bezit; bertahan

b ^l a n dj a, zijne uitgaven beteugelen of

beperken, zuinig zijn in zijne uitgaven;

menahan dari pada jang dit?ggah,

zich van het verbodene onthouden; darah

bertahan, ophouden te bloeden; penaban,

wie of wat tegenhoudt enz.; p. t^mbërang

(raar.), langszaling; p. mani, middel, om

bij den coïtus de ejaculatie van het teelvocht

te vertragen; p. kesöëngai, diarrheestoppend
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[L.].

middel. — * tahan, w. sum., uitzetten,

spannen strikken of touwen, om iemand of

iets te vangen.— [N.]; vgl soend. talieun,

bat. t a on (T.).

QjJb\j tahoeii, jaar; menahoen, eenjaar

of jaren duren; lang duren; eenjaar

of langer op eene plaats blijven; bertahoen,

eenjaar ofjaren durende zijn; bertahoen-S,

jaren en jaren durende zijn.

y^\S tair, verb. vanytli?.

-^ v.>o taer, batav., wei; dikke melk;

gekarnde melk. — [B.]; tajer, —

/jg^ou I. taïs, van het lichaam vuil,

bv. wanneer men zich in lang

niet gebaad heeft; niet gereinigd.

*II. naam eener soort van mangga. —
[M.].

•^ jf^y^ tajang, in de handen houden als een

boek onder het lezen. — [C.].

x^ U tajan, naam van een tot Nederlandsch-

Indië behoorend rijkje in de Wester-

afdeeling van Borneo, aan beide zijden der

rivier Kapöêwas.

•X- ^\S tajoeh, trachten door een droomge-

zicht te ontdekken, of men hetgeen

men begeert, zal erlangen. — [R.].

/Al w taBja, vraag; menanja, vragen, onder-

vragen, verhooren; men&njaken, vragen

naar iets; tinjaan
, vraag, die gesteld wordt,

vraagpunt.

"^(M^5o, tapisken, met de vleugels

slaan. — [L.]; slaan; kloppen;

tapiskan tangan, in de handen klappen;

tapiskan sajap, klapwieken. — [M.].

^ #) (3 V-A3 tebado, w. sum., gelooflijk; denk-

baar; iets te doen hebben; geschieden

kunnen; doenlijk; telbaar (jUJ 4>^), om-

beschrijflijk, T). — [N.].

LL3 ^vAO, hij is gezegend geweest; wordt

bij de namen van God in een*

w^enschenden zin gebruikt: de gezegende;

hij zij gezegend;- ^\^^ ^f ^j^^ ge-

zegend zij God en verheven.

LL^ \Uo> gezegend; heilig.

^^J *
tebaroe, w. sum., beneden; op den

grond. — [N.]; onder xju (T.).

CV/O plur. van ^.
yy

Cri
.>Lo piur. van t^

^^^^^/sjÖ tebbat, versperring (hetzij met boo-

mén, steenen en dergelijke, of met

levende wezens); afdamming, afdijking;

menebbat, een* weg, eene rivier enz. ver^

sperren; afdammen, afdijken.

83*
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y /

^'"gn.x V
, hei verdiept zijn in de studie eener

wetenschap; diepe geleerdheid.

yö tebar — pers. ^* — , bijl

yö telibar, van een geluid sterk dreunend,

doch zonder weergalm (gaoeng), zooals

in een ledig vertrek, dat niet al ie groot is.

5)

a uJi , haj, handeling int eigen beweging: vrij-

willigheid; vrijwillige schenking.

d^ y^.» hel erlangen van zegen, hei ge-

lukkig zijn, voorn, door Gods zegen.

> yo teberau, naam eener rielsoorl, gelij-

kende eenigszins op suikerriet.

X. s
c /

dt^ yo (iwal. tahriiih), bevrijding; kwijt-

tr^
schelding; kwitantie.

c y

CdJs) yo\ hef nedervallen met gebogen

^ knieën; het doen nedervallen; het

toewenschen van heil.

f Mjo^ nieiiebbas, ruigte, struiken, kreu-

pelhout enz. omkappen; wegkappen,

zuiveren van ruigte enz.; nieiiebbas s^-

mak, ruigte om- of wegkappen; m. dj ala n ,

een weg zuiveren; eem weg kappen.

f
u^^*, iiieneboes, los- of vrijkoopen ieis dal

verhonden is, waardoor het al dan niet

op nieuw verbonden wordt; lossen; mene-

boes talak, van eene vrouw, die tegen

den wil van haren man verlangt gescheiden

te worden, de verslooting koopen, d. i. daar-

voor eene zekere som aan haren man

betalen; peneboes, wie loskoopt enz., vrijkoo-

per, losser; middel tot vrijkoopen, losgeld,

losprijs; peneböêsan, loskooping, vrijkooping,

lossing,

y y

mj>^ \., plur. pUsl, volgeling, seciator. De

Mal. verstaan er gewoonlijk onder een

volgeling, die de beleldoos draagt. Zij hebben

er voorts te pak van gemaakt.

II. plur. van ^jU'.

y y

L
** j L3La-J> plur. van Xajo.

y
y y y

<KJU^J> (mal. taba^ah) plur. van ^U.

/ y
* yy
AjfU<Ji , plur. cl^Ujo', navolging; vervolging;

^ gevolg (goed of slecht) eener handeling.

u/ C y

au^^J', navolging.

y
c y

cXoLaJ\ het verwijderen; mentabidkeii,

verwijderen,

iuKj>, menebang, vellen, omkappen; te-

bangan, wat omgekapt enz, is; penebang,

wie omkapt enz.; penebangan, omkapping,

velling; plaats waar geveld wordt; naam van

een eiland op de Westkust van Borneo.

-H- i>Ö I' teboeng, doorlichten; doorboren. —
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*II. opiumpijp. — [G.]; misschien een

vergissing in plaats van taboeng (T.).

iA> I- (zelden), nienebing-, met kracht door-

zetten. — [H. J.].

IL opstaande kant van iets; dam, dijk;

hooge en steile oever; t. ajoe, naam eener

kruipende plant.

l
,

ÜjÖ tebok, door en door uitgebeiteld fi-

guur in iets, bv. bloemwerk, arabesken;

zoodanige figuur, ook zonder uitbeiteling

(bv. door gieten van glas, metaal en derge-

lijke) verkregen; voorts een classificeerend

woord, vergezellende het, telwoord, dat

een aantal planken, die bij "t opboeien

van een vaartuig opgezet worden, uitdrukt;

menebok, een gat maken in iets; doorboren;

door en door uitbeitelen , bv. eene plank,

waardoor figuren ontstaan; uitknippen, bv.

eene figuur uit een stuk papier.

•^ Ld-XO tebik [^ tabèq men. uitspraak,

vant^bbat? T.), het water afschut-

ten, dammen; een' dam maken, leggen, —
[L.].

Ij^^L^Tsy^y . hard aanspreken en berispen;

daardoor doen zwijgen (den mond

snoeren of stoppen); nieutabkitken, hard

aanspreken en berispen; daardoor aan iemand

den mond snoeren of stoppen; diberi d i rï-

nja ditabkïtken, hij liet zich nog al wat

zeggen.

Aj3 tebbal, vanlange en breede voorwerpen

dik; van eene menigte van voorwerpen

dicht, talrijk; t. sïsik, naam van een'

eetbaren zoutwater-visch; t. hati, hard-

vochtig; m(Bka t, onbeschaamdheid; ^eteh-

bal, naam van een' boom, met dikke,

harige, roode bladeren; de rook van den

brandenden bast als geneesmiddel.

lü //^

iA*0, hot genoeg hebben; het tevreden zijn;

van eene ziekte het sterk aantasten;

het trachten om iets te bereiken en het

bereiken zelf.

^Js^, het doen toekomen; nientablirken,

doen toekomen.
c.

A^V teböê, suikerriet; t. betoeug, zeer dikke

soort; t. landjoeng, naam cener soort

van wild suikerriet, lang en dun; teböë-^,

bij vergelijking met de ringen van het

suikerriet aan de geledingen of met de

geledingen zelven, ringen of kringen rondom

iets, hetzij door de natuur, zooals bij slan-

gen, wespen enz., of door de kunst^ zooals

aan lansschachten, krisscheden enz.; soort

naaisel of bindsel, waardoor twee dingen

slechts van afstand tot afstand aan elkander

genaaid of gebonden worden; menebiiê-^,

van eene soort naaisel of bindsel voorzien;

van afstand tot afstand aan elkander naaien

of binden; berteb()-3, van ringen of kringen
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voorzien zijn; koda b. ëkornja, paarden

met van ringen of kringen voorziene staarten

(met t^boe-t^boes-gewijze opgebondeii

staarten ?).

Mi

{J^^y^
taböfewan, beter tibfthan,

^ <^U-j tebeh (lees: ^j3 men. uitspraak van

tebbat, T.), meer of waterkom, door

afdamming gevormd. — [M.].

w

^Uj>% menebbah, bij herhaling slaan op

iels, bv. met stangen op het water,

om de visschen van die plaats te jagen;

dorschen; nederslaan, bv. hoog gras, strui-

ken; beuken, bv. stokvisch; slaan naar iets,

dat men niet ziet, bv. naar een slang, die in

het hooge gras verborgen is. — * tebah,

ijzeren bout, die in de mijnen gebruikt

wordt. — [P,].

^^y het schitteren (van eene wolk); het

gevuld zijn (ook fig. bv. van ken-

nis); het buiten adem zijn, het moeielijk

adem halen.

y c

/^ViiAX-^, duidelijkheid; duidelijke uiteenzet-

ting, tot evidentie toe.

^ aCVa.>0 tebeido, w. sum., iets te doen

hebben; belet hebben. — [N.]. —
z. bëda.

«,A-3\ plui'. ^, volgeling; helper; wie

y met ijver een doel vervolgt; iemand vol

ijver; schuldenaar; — plur. éUï en ajIjJ,

kalf van een jaar en minder.

;j>sV tat — oorspr. chin. — , soort vati snij-

dend wapen om te houwen ofte steken,

met langen steel en betrekkelijk kort, van

boven eenigszins gekromd lemmet.

^CS^^^ tetaboè, soort van vogel. —
[Newbold.].

^
/v)J vXJ>' tataran, z. ^.U.

C 5 Uj' tetapi — skr. tathapi — , maar;

doch; evenwel; echter.

^ qÏuJi* tatapan = tatampan. — [L.].

^ /%ULy tetamoe, batav. (jav., T.), gast;

bezoeker; visite. — [B.]; z. iu.

^/Mi-^VXJi* en ^livJ titaman, w. sum.,

stikken met de naald. — [N.l.

5VXJ*
tetawa z. ^U.

^ yL3* tettar, op een overweldigenden toon

voortspreken. — [R.].

^ /•jJ ) JaJ> tatarapan, kleederen naaien;

met plaatgoud overtrekken. —
[R.]. - z. ^]J (T.).

* LlS ti ^aJ> tatfrC&g-a — port. tar t ar u-'^^
ga — schildpad. — [R.].

/ VèJLy, menfttas, verbreken het verband

of de samenvoeging van iets op al-

lerhande wijze ; doorbreken; doorgraven;
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openhakken; lostomen, — openbarsten van

een uitgebroeid ei, jav. net^s (T,).

*••• ••

i^ 0,*^,:^ L, menettap, iets nats, bv. eene

plek water, een inktvlak, pas ge-

schreven schrift, eene wond en dergelijke

met iets opslurpends, bv. met een' lap,

vloeipapier en dergelijke, droog maken, door

er mede op te drukken; kertas penettap,

vloeipapier; kaïn p. tcêboh, handdoek.

II. vast; onbeweeglijk; bestendig; volhardend;

thati^ kalm, gerust, èerfaarrf; menettapkeii,

vast enz, doen zijn (maken); bevestigen; be-

stendigen; menettapken hati^ geruststellen;

moed inspreken; een hart onder den riem ste-

ken; m. mata, het oog vestigen; ketettapan,

vastheid enz,; k. pada p^k^rdjaan, volhar-

ding bij het werk; tempat k., grond, waar-

op zich iets verheft; de begane grond; de

aardbodem; göënoeng ïtoe tingginja serï-

boe deppa dari pada t. k., de hoogte van

dien berg is duizend vadem boven den grond.

L^ JlLj tettak, houw, hak; houwer (zelden);

menettak, houwen; hakken [zooals

bv. met eene sabel]; maka p^dangnja dit^t-

takk^nnja k^kïri k^kanan, hij hieuw

met zijn sabel naar de linker en naar de

rechter zijde.

vÓjLj tatkala — skr. tatkala — , tijd, in

welken iets voorvalt; toen, tijdens, wan-

neer; t ïtoe, die tijd, dien tijd, te dier tijd.

. jsLS tettal, dicht ineengedrukt tot eene

eompacle massa, bv. klei, gekookte

lijst en dergelijke; van weefsel dicht;

mciiettal , dicht incendrukken.

<K,,^^Ji) voltooiing; voleindiging; einde; slot.

/
c /

mÜa^* . het zwaar maken; het bezwaren; het

laden; het overladen; in de gramm.

het van eene taqdïd voorzien; bezwaring;

overlading; gebruik van of uitspraak met

eene t a si dï d ; mentatzkilkeii , bezwaren ;

laden; overladen; van eene tasjdïd voorzien,

<j;>saAao*> drieëenheid.

/ c /

iX/Jsjo, hei verdubbelen; in de gramm.,

van een nomen het zetten in den

dualis; van eene letter het voorzien van twee

diakritische punten; verdubbeling; dualis.

y
hef ivederkeeren ; het terug-

komen; het vergelden; het vergoeden;

wederkeer; vergelding; vergoeding; bijeenroe-

ping tol het gebed, speciaal tol het ochtend-

gebed; herhaling daarvan.

\j
wo- en .IjfJ plur. van •i^U.

i ) \Vjs:o plur. van ^̂ ^;
•V'

25 \V£SaJ> (mal, tidjarah), het drijven

van koophandel; koophandel.
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y y

cX> \ Vü-SaS* pUir. van Jo^s^*.

^rs;;\J» I. (nial. tadjar), hel hoopman zijn:

hei handel drijven.

II. en j^ plur. van a\3 .

<X-> ^2h;:u (mal. iadjrihah) en l-^*s^',

/te/ ondervinden en goedkeuren; hel

door ondervindinfj onderrichi zijn; onder-

vinding; met plur. 4->.liG*, en in den plur.

zelf: beproevingen; bezoekingen.

/

* 'V
*

cX> *,ISfc^*> hel onlbloolen; met plur. Aj.I-^*,

/ücA/, expeditie; afzending van een

delachcmenl troepen; afzondering.

c y

>-) ^.2h^*^ het sterk besnoeien; hel beboeten.

H-, ]s5s,J»JS:C> tadjing'kol, rcchluilsteken;

vooruitsteken. — [L.].

ii / y

L, jiA,ISl.V , hel openspalken van den mond bij

hel lachen^ zoodat de achterste

kiezen zichtliaar zijn.

Mi y y

/ --AJSAi* (mal. tadjallï), hel ontsluierd

^
zijn; het geopenbaard zijn; hel

duidelijk zichtbaar zijn en met glans verschij-

nen: verschijning met glans; epiphania;

openbaring der goddelijke geheimen.

c y

Óó Am5ï^\ hel iels goed doen of zeggen.

c y

t--ju2S^*j hel van het noodige voorzien;

"^
het verzorgen; het in gereedheid

brengen.

y o

L...jL->Vl5i^* plur. van Xi^*.

t y y

( M^ ^ ^^si'lV . gevangenzitling; inkerkering;

zelfbeheersching ; m e n t ah ab -

boeskQU, gevangen zetten, inkerkeren;

zich zeiven bedwingen.

o y

( ï^K/<I^\i y hel toewijden van iels lot

vrome bedoelingen , met voorbe-

houd echter van het eigendom.

c /

i^^ f^^TLs . het beneden; benedenst gedeelte,

onderkant.

^j^^/yJS!i\V> onder; beneden.

o y

LX>cXjSiteV3*5 hel scherp makelt; het begren-

zen ; begrenzing ; grensbepaling ;

grens; grensscheiding.

c /

(^ Jl_^ ^ y^sTi V . hel omzetten of verplaatsen

van ivoo^den, hel maken van een

aiiagram; het vermaken van een schrijfriet

(pen) aan het boveneinde; lelteromzeiling;

anagram; inentahrïi'keii, woorden omzet-

ten, verplaatsen; lot een anagram maken;

een schrijfriet aan het boveneinde vermaken,

Ci y y

f kj^^vW^JS^Vj onderzoeking; navorsching.

c y

y i. i./^ p^tlV . verkrijging; erlanging.
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c y

\Qj<M2S1^ , aanzetting , aanhitsing; prik-

keling; aanmoediging; mentali-

dlïdlkeu, aanzeilen, aanhitsen; prikkelen;

aanmoedigen.

y ^

( o ^-spiV plur. van Xii^*.

/ c ^

AAjsaS* CU Xa^*, plur. i^J^i en u-ijliu',

verdienst; weldaad; geschenk; iels

uilmuntends, voortreffelijks , ivaardig, om

ten geschenke gegeven te worden,

ÜArs^U:» /^^^ ^^^^ huilen leeren; het van

buiten weten, het van buiten kennen.

c y

o y

J>o/^'üw lV. verachting; minachting; gering-

y
schatting; ineiitahkirken , met ver-

achting of minachting behandelen; niets geven

om iets ; niet achten, minachten
,
geringschatten

c y

(^^ JlA>Ü,gSAS\ het juist, recht, zorgvuldig ma-

ken, zooals iets zijn moet; het be-

waarheden; het bewerken dat een verlangen

vervuld worde; het noodwendig maken; het sta-

ven met bewijzen; juist bepaalde zin; van een

woord het hebben van zijne ware, eigenlijke

beteekenis; ahli l,, philosophen; « 'jr^

^j^«^ü:^U bevestigende partikelen; liertahkïk,

een^ juist bepaalden zin hebben; van een woord

zijne ware, eigenlijke beteekenis hebben.

c /

vA^sjSAi*> het doen uitspraak doen; het tot

^ rechter stellen; het geven van macht;

machtiging.

VaA.SaV^ het voldoen aan een"" eed of

gegeven woord; het wettigen; het

ten huwelijk riemen van eene driemaal van

denzelfden man gescheiden vrouw, om het

voor dien vorigen man geoorloofd te maken^

haar weder te huwen, na scheiding van

(Icn nieuwen man; nientahlilkeii, wettigen

enz

y y

y ^/y^iV. het op zich nemen van een

ander s bevelen; het dragen; het

ondersteund zijn; geduld; langmoedigheid.

c y

(\ j. ^ y^g^rvV. het sterk prijzen, inz. van

God, en door het uitspreken der

woorden öJ^ *^.«u^); nientahmidkeii, ó^erA;

prijzen enz.

Z y y

\ %JS\^ i
het zich omkeeren; het om-

gekeerd en veranderd zijn; het

overgaan uit één toestand in een ander;

het behandelen; het zoeken van een hulpmid-

del; het springen van een paard op een ander.

c /

]0 iJS^*, verandering; omkeer; vernieu-

wing; wederkeer.

^C y

ÓJJSHXS (lïiJil- tahïjah), het laten leven;

^ hel levend maken; het tot koning

verheffen; het groeten; het legen iemand
jj ^ • jj X-

zeggen: s^S lI/U^ [God late u leven); groet;

uJ ^ • Cj ^

groei met i^] ulf Us»-; gelukwensch waardoor

iemand geëerd wordt; compliment; regeering)
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mentahijatkfii, laten leven, levend makmi;

tot koning verheffen; groeten, groeten met

w yy
^^JSÊÜXi » het verwonderd zijn.

^j^^AiCSiX) tachta — pers. c:^isu — , troon;

rustplaats; nientachtaken, op den

troon plaatsen.

c y

^^ ^/^srtV Ae^ grootbrengen; het eene op-

^^ voeding geven aan iemand; men-

tachridjken, grootbrengen; eene opvoeding

geven aan iemand.

c y

, y^^i^^^^grtV . het bepalen tot iets in *t

bijzonder; mentaehsisken , tot

iets in H bijzonder bepalen; toepassen op

iels.

c/ y
é- *

1,,
Qxó,;^grLV. Aö^ licht maken , het verlichten;

in de gramm., van een woord

het verlichten door de elimineering van eene

letter; van eene letter het bevrijden van de

ta^did; verlichting; bevrijding van rfe tasj-

dïd; mentacMifkfii, licht maken, ver-

lichten; in de gramm., een woord verlichten

door de elimineering van eene letter; eene

letter t'aw de tasjdid bevrijden,

o y

t^ QjLAisnj>\ het wel vormen; het scheppen;

mentaelilfkk^n , wel vormen ;

scheppen,

J
i y y

I
É^SüO* J oordeel of voorspelling 7iaar eenig

teeken.

y y

/ KaI^^\ het grootsch zijn; het verzonnen

worden door de verbeeldingskracht;

het zich verbeelden; het zich iets vhn zich

zeken verbeelden; het oordeelen met twijfel;

verbeelding ; verbeeldingskracht.

o y

wvjk£5fci\)^ keuze; jX.jfs\U\, om eene keuze

te doen.

y y

>i\cXj piur. van juJoA'

van ^J

y y

s!i y y

wJCX-J' ket overpeinzen van het einde of

de gevolgen eèner zaak; het met

aandacht handelen; overpeinzing,

o y

cXj> ^ het beschikken; het bestellen;

het besturen; het beschikken omtrent

een' slaaf, waardoor hij na den dood van

zijn' heer vrij wordt; met plur. •x^ïtiJ, 6e-

schikking; bestelling; bestuur; bewitid; be-

schikking omtrent een* slaaf, waardoor hij

na den dood van zijn' heer vrij wordt;

luentadbirken, beschikken over ieis] bestel'

len; besturen.

j^>'

^ c y

r^SiXjy (pers. ^jk), plur. ^J\^,
fazant.Cj^
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o X

^^O \CX3*9 ^^^ ^^^/^ ^ö<^*' ^^^i^ ^^'ör^ ^^"

^^ "^ wegen; het bevorderen; bevordering;

d^ngngan t., stap voor stap, langzamerhand;

een voor een,

•H- / hi4l\j tedas, Latav., duidelijk zicht-

baar; helder enz. — [B.]; blin-

kend, gittig\din de zwarte kleur (t. it^mnja

dawat itoe); t. ramboetnja, zijfi haar

is gitzwart (it^m voegt men er niet bij,

omdat 't haar verondersteld wordt zwart

te zijn), - (T.).

/ jggCX-> teddas, glooiende vlakte langs den

rand van iets, zooals bv. aan som-

mige wapens of andere snijdende insltru-

menten (vouw); glooiende vlakte, die bv.

ontstaat door het bijsnoeien of bijwerken

eener pagaai.

OCXm> tedocng, zekere zeer vergiftige

zwarte slang; soorten: t. aboe, klein,

aschkleurig, zeer vergiftig (houdt zich

gaarne in het stof op en is daarvan nau-

welijks te onderscheiden); t. sendok, soort

brilslang; t. terbang, vliegende t^doeng,

zoo genoemd, omdat zij in staat is, door

eene krachtige afstooting mejl den staart

met eene schielijke vaart door de lucht

te snellen en die vaart door eene trillende

beweging met het lichaam te onderhouden,

zoodat zij, op die wijze van een* boom

naar een' op 25 passen afstand staanden

C

-Cv

anderen boom vliegend, slechts weinig

van de horizontale lijn afwijkt. Met die

trillende beweging van haar lichaam kan

zij met eene geweldige vaart over de

punten van een alang-alang-veld (z.

lalang) heensnellen. — De ongeloovigen

worden opmerkzaam gemaakt op de voort-

stuwende kracht, die de eekhorentjes in

hunnen staart hebben, schoon in eene veel

geringere mate; ajam t., een zwarte {vecht-)

haan met zwarte oogen,

L,_ Qjl-J?^Vj>\ nauwgezet onderzoek; men-

tadkikkeii, nauwgezet onder-

zoeken,

(XS tidori , een eiland in den molukschen

archipel, onder ned. souvcreiniteft.

HÜLJ tedoh, van water, wind of regen

stil, bedaard, kalm; van het weder

zonder regen; zonder zonnehitte; van den

hemel betrokken; van plaatsen voor regeft,

wind of zonnehitte beveiligd; lommerrijk;

stil; van levende wezens voor gevaar of

onheil beveiligd; stilte, kalmte; lommer,

schaduw; veiligheid; hertedoll, onder dak

zijn,

S^{\j plur. van 'i

25 ^ cXJ (ïnak tadzkirah), plur. ^UJ,

herinnering; geheugen; middel om

jy

syii*.

V
^/

v:j

» o ^
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het geheugen te hulp te komen ; stukje pa-

pier; biljet; certificaat; paspoort. De plur.

heeft de bet. van register.

o y

"^y
yK> CK3 9 ^^t iemand aan iets herinneren;

waarschuwing; mentadzkirken , her-

inneren; waarschuwen.

li y /

. )JcXJ\ het zich vernederen.

'¥c *Ji* tar, malak. en singap. — eng.

teer,

y ter, praefix, z. de gramm.

)^ tera, stempel; wat in een' stempel of

iets anders gesneden, gebijteld of ge-

perst is, het gestempelde; menera, stempelen;

drukken (boeken en dergelij ke) ; penera,

wie stempelt enz,; drukker; perteraan,

stempeling; het drukken; drukkerij,

y !>

L-J) ^-i, minder goed, S-^^y, plur. ^;bJ

en hji) , aarde, stof,

) ^i, meiieraboeng, van de vederen van

c>^
vechtende hanen opstuiven.

(w-Ji-i ) *3* I» teratak, loods dan een' steiger;

schamele hut (van zijne eigene

woning sprekende jegens een' vorst).

* II. met geweld in den grond drijven, —
[C.].

^ 43 ) y3 terato, singap. — port. por a

tratos {op de pijnbank leggen) —,

pijnbank.

/ -3 ) %-j> teratai == s?rodja

) ^ I. teradjoe— pers.jjlJ — , touwen,

kettingen en dergelijke, waaraan bv.

eene weegschaal, de cirkel eener hanglamp,

een vlieger hangt,

II. kidl in den bodem van een graf, waarin

het ongekiste lijk gelegd wordt; het binnenste

van een vertrek, dat aan weerskanten van

verhoogde zitplaatsen voorzien is, dus als

ware het eene kuil vormt; berteradjoe,

een kuil hebben^ van een kuil voorzien; ba-

lai b., balai met verhoogde zitplaatsen aan

weerskanten voor de aanzienlijken.

è^V3f teradjang, schop; trap (z. ten-

dang); meneradjang, schoppen;

trappen [naar voren toe].

m) 0^ teradjam, naam van een' boom,

welks wortels in de geneeskunde

gebruikt worden.

^^]j^

y y

C^i^
k ^ -^ c ^

) ^ plur. van ^jUrs-y.

/ yy
A^^K^ y ^3 (mal. taradjimah) plur. van

> ^ j— -

V^s^) ^ terahal z. t^rahal.

^^) V terada, batav. (uit 't bal. T.), niet;

neen, — [B.]; ook koetaisch (T.).

^C^J^^) ^V teradoek, w. Born., naam

van een* boom; nienteradoek

(plaats^ die zich met teradoek -boomen
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voordoet), naam eeiier plaats in het rijk

Sambas (Wester-afdeeling van Borneo), het

Montrado der Europeanen.

"^/ jgs^ )^ terasi, batav. (jav., T.) = b§-

latjan.

^ U^'^^»^ f ^ terasoel) , verlangen , neiging.—
[C.].

!> y y

c^y

KAAi) ^ y onderlinge briefwisseling, In ^t

mal. ook nog en wel voorn.: de

inleiding tot een' brieft ingericht volgens

de verhouding van den schrijver tot den

geadresseerde; titel van een geschrift^ waar-

in een verzameling van zoodanige inlei-

dingen.

C OaC ) 5-3 plur. van u-aac^ .

j) ^* terapang, metalen omkleedsel van

de schede eener kris tot aan de

sambir; t. gaboes, zoodanig omkleedsel

over de geheele schede, de sambir er

onder begrepen; berterapangken emas,

van eene terapang van goud voorzien.

/^3) 4^ terapai, naam van een' struik, van

*welks wortels men badwater maakt.

\ClD} ^9 ^^^ ^^ ^^^ Aarcf^^ loopen.

\£\^ terakol en terkol ~ zeer waar-

schijnlijk verb. van {j^\f
—

9

buks (vuurwapen).

soort van s^rindit.

/ >^> ) ^ teranas, harde zeegrond.

•x-(,,_JiJ ) o (vgk ^y) taranak, men., =
hidoep-hidoepan. — [T.],

^ rx A ) o teravi^ang', a jour gewerkt, — [N.] ;

^ vgl jav. (T.).

ur. van iXr^jJ,

Kiè ) o terahal of terahal, wijz. van

terlial.

y/

->) ^ pl^l'- ^^^ ^./ •

y c

^\j wl) plur. van «-->)ƒ.

^^2;^) 3 terboet, hout, Ier aaneenhechting

van zware lichamen.

rvv> ^ terbit, opkomen, oprijzen; voortko-

men, voortspruiten; ontstaan, ontsprin-

gen {uitbreken van zweet;, T.).

/ >Mn> o terbis, steilte door aardstorting.

f j^ O terboesj, verb. van
(J^^.J^*

> terbang, vliegen, wegvliegen; opvliegen

(vgl. tabang II., T.) ; menerbaii?, vliegen

enz,; t. lalat, de tijd even vóór zons

opgang, wanneer de vliegen beginnen te

vliegen; saceh t., enteranker; menerbaiig-

ken, vliegende medevoeren ^ wegvliegen met

iets; beterbangan, met zijn velen, of

voortdurend vliegen; penerbang, me of

wat doet vliegen enz.

bJ.
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/

\^ %J> terboel, naam van een* eetbaren

zoetwater-visch.

•X*. ]L-) ^' terbil, kruisboog, waarmede aar-

den balletjes geschoten worden.—
[C.].

y*^ yj I- terban (niet beleefd), weg (in

't ned. adv.); gevlogen; verdwenen.

II. z, taban IL (T.).

O^C>' tf-^O^ o^c^

terpentijn.

Aa«> wi' (mal tarbijah), opkweeking; op-
** * ^J

voeding; mentarbijatken , opkwee-

ken 9 opvoeden.

Aj ^ tertawa z. tawa, In de afleidingen

door de praefixen b^r, t^r en p^r,

laat het stamwoord, tegen de regelen der

euphonio;, aan die praefixen hunne^ , terwijl

het zijne eigene j loslaat en den vorm

t^tawa aanneemt; t. b^sar, hardop lachen;

menert&waken, lachen over ieis; uitlachen;

m^nert&wai I
belachen; toelachen; in U aan-

gezicht lachen iemand,

3* tertangkoet, w. sum.;,

met het voorhoofd den grond

raken, als bewijs van eerbied. — [N.].

^ ^ui^^ tfïtimho y yv. mm., vcrstuikt,—

[N.].

torto — port. torto --, scheef,

krom. — [R.].

3* tertoko, w. sum., ergens tegen

aan gestooten; zich ergens aan

geschaafd hebben. — [N.].

^ / ^ yj> tarti (uitspraak van u-^y ? T.),

w. sum., gedrag, handelwijze.

[N.].

0^aJ> ^y vaststelling; ordening; orde,

rangschikking , regelmaat ; men-

tartibken, vaststellen, ordenen.

KaJ^ ^s het behoorlijk schikken eener rede;

het duidelijk lezen van den koran,

met eene liefelijke, zachte stem; mentar-

tilken, eene rede behoorlijk schikken; den

koran duidelijk en met eene liefelijke, zach-

te slem lezen.

^ / JiKs:^ yj> terdjali, w. sum., ontslaan;

worden (nog bestaan).— [N.].

fLübi* ^> menerdjang, snel hopen, rennen;

snel naar iets toeloopen enz.

^ ^_ Q^ ^ terdJa^L, batav., van schrik op-

stuiven (bv. van kippen),— [B.].

ViSh. Y^ terdjal, van eene helling ioorfrecA^;

nagenoeg loodrecht; zeer'* steil.

f^)J enl^)y, tolk, drago-

man (europ. verb, van het woord).

y y o y

A^^s^ ^ (mal tardjamah), vertol-

king; vertaling; mentardjamah-

ken, vertolken, vertalen.
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^ ^ v-fV yji terdjoen, afspringen, zich af-

storten; t. amal serambi ïni

(die galerij springt te veel af), is te ver

beneden den huisvloer; döêkoen t. of

bïdan t., geneeskundige^ dien men eerst

laat roepen, wanneer men hem noodig heeft,

in tegenstelling van een d. tampah enz.,

dien men, door het geven van eene soort

van handgeld, dat hij heeft aangenomen,

voor eene bepaalde te verwachten ziekte

geëngageerd heeft, zooals men veelal bij

het uitbreken van de kinderpokken pleegt

te doen; menerdjoenken , afstorten; af-

smijten; vernederen.

Mi \u y y

^ ^*^
^ V (mal. taradjdji), het iets goeds

hopen van iemand; het zijne hooj)

op iemamd vestigen; het iemand smeeken.

c /

j^^^y^
Y^*5

het hooger achten; het den een'

^^ boven den ander stellen; men-

tardjihken, hooger achten, den een' boven

den ander stellen,

c y

m j^fK^ «bJ > h^t terugbrengen; het herstellen;

het terugnemen van eene verstoten

vrouw; het verheffen en weder laten zakken

van de stem, bij het bidden; terugbrenging ;

herstel; mentardji'ken, terugbrengen; her-

stellen; eene verstotene vrouw terugnemen;

de stem, bij het bidden verheffen en weder

laten zakken.

^ / V^r^ wV terdjeil, w. sum., voorlge-

sleept worden; langs den grond

slepen. Men heeft ook wel terdjeil o in

denzelfden zin. — [N.]; ta-djèla, uitge-

spreid, neergespreid (T.).

J

y c

Vfbik w>9 weg; reis; vertrek.

\u y y

c3 ó >-3\ besluiteloosheid, aarzeling, weife-

ling; wijgering; verwerping; samen-

spraak; briefwisseling.

•*•

^ O' \ ^ö v^ terdorong, w. suni., = t^r-

\di\oe^ te erg; uiterst; boven-

mate; 2® (klanknab.) onstuimig in het spreken

zijn (mogelijk wel in verband met de eerste

bet.). - [N.].

/ W4 w> teras, van boomen het hart, de

kern; van graan de geheel zuivere

korrel; meneras, van boomen er alleen

het hart, de kern van nemen; graan geheel

zuiveren; inz. rijst door stampen geheel wit

maken,

/ U4 ^ teroes, door; door en door; door

heen; recht door; recht uit; recht

toe; recht aan; rechtstreeks; van de oogen

of het verstand doordringend, vooruitziend,

doorzichtig; van het gezicht onbelemmerd^

vrij; meneroes, doorgaan; doordringen;

doorgaan door eene waterverbinding, door-

dringen van het eene water naar het andere;
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doorgaan, doordringen door iels; doorgaan

enz.; t. mata, het doordringend of voor-

uitziend zijn der oogen, scherpzichtigheid;

doorschouwing, doorgronding; voorkennis of

voorweten van toekomstige dingen; t. te-

rang, ronduit, zonder omwegen; terang t.^

doorzichtig tot aan den anderen kant; t.

m^neroes, door en door; geheel en al

door; ook: t. t^mboes; meneroeskeii,

doorsteken; doorgraven; doorboren; teröêsaii,

wat doorgegaan enz. is; doorgang; ivaler-

verbinding, kanaal,

y jgsi o toersi (Tamil türüsi, T.), minder

goed terëèsi, groen vitriool (jav. pa-

roesi, T.).

J^J) tersoe, naam van een' eetbaren zout-

water-visch.

) ¥^ \^ tersoela — skr. trisö3la, — drie-

tand; speer met drie punten,

X- / -i^w O tarsai , een^ steen enz. op de tanden

wrijven om ze zwart te maken. —
[L.]; naam van een' boom^ welks gom ge-

bruikt wordt om de tanden zwart te ma-

ken. — [L. bew.].

> tersijar, batav.^ verstrooid, ver-

spreid, — [B.]. — z. sïjar.

tersingit, w. sum., een weinig

zichtbaar; boelan t., de maan

als zij één of twee dagen oud is, — [N.].

C O teranjy, licht, helder, klaar, duidelijk;

doorschijnend; t. tanah- de tijd vóór

zons opgang, wanneer de aarde zoodanig

verlicht is, dat men de voorwerpen reeds

kan onderscheiden; t. benderang, z. ben-

derang II.; t. terbang lalat, de tijd na

zons opgang, wanneer de vliegen beginnen

te vliegen; t. tjoewatja, de klare, lichte

dag; menerang, licht enz, verspreiden;

menerangken, verlichten, toelichten; ver-

klaren, verduidelijken, ophelderen] mene-

rangi^ verlichten enz,; keterangan, toelich-

ting, verklaring, verduidelijking, opheldering,

C 3 teroeng', naam eener plant — solanum

^^ melongena — met eetbare vruchten, die,

op allerhande wijze toebereid, als toespijs

l)ij de rijst gegeten worden; soorten: t.

perat, kleine soort met vruchten, die een'

ransigen smaak hebben; t. asam, zuur

van smaak; t. kemau. Wortels en bladeren

hebben geneeskrachtige eigenschappen.

L> vD o traiiganoe, w. sum.^ met verwon-y^J
dering iels gapende aankijken.

[N.].

^ i
** j VjiLC. s teraiigngati , soort van be-

hangsels of tapijten, om er

kamers mede te behangen. — [L.].

{jSs^ J (port. tronco, T.), teroengkoe,

(zelden), gevangenis, kerker; mene-

roeiigkftkeii, gevangen zeilen, inkerkeren.
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J terangkêra — port. tranquei-

ra — , palissadeering ^ staketsel

: ii-Axslc. jj trenggiling (jav.)

giling.

t?ng.

/

L^3 ^J>* , van een leven van genietingen aan-

genaam; gemakkelijk.

<JL3 yj, het middelst gedeelte van de

bovenlip^ eenigszins vooruitstekend;

comfort; vermaak; lekker eten, zooals men

voor vrienden klaar maakt.

^u<3 w3\ verheffing; wegvoering.

C^ 5 Y-V, menerpa, zich met hevigheid op

iets werpen, zooals bv. de kat op de

muis, bespringen,

*•

C^ 3 ^^ I. terap, afdruksel van een^ hollen

vorm, bv. van gekookte rijst in een

^ kommetje; menerap, met een hollen vorm

af" of uitdrukken , bv. figuren voor gebak uit

deeg; beleggen, bv. een' muur metsteenen.

II. naam van een' boom, Mrelks bast,

na eene soort van looiing te hebben onder-

gaan, tot buikgordels, hoofddoeken, zakken

en dergelijke dient, en waarvan ook touw

en allerhande soorten van weefsels gemaakt

worden; t. g ajal, soort daarvan; de wortels

tegen bloedzweeren gebruikt.

*IIL, jav., wijze; manier; regel; bevel;

voorschrift, — [G.].

MAL»-NKDERt. WOOBDENBOEK. DEEL I.

^{.J^^y^
terpas en tepis, kant; oord; hoek

des lands, der wereld enz.— [L.j,

^^s^yj terpah, een kleed waarmede ie-

mands lichaam bewonden wordt. ~
[L.]; een doek of lijnwaad, om het hoofd

mede te omwinden. — [R.]; vgl. talpa (T.).

^•^ %-j I. terak, sintels, slakken; menerak,

sintelen,

II. van vaten, zooals bv. een bord, oi;er.

matig vol zooals bv. van gekookte rijst

(niet van vloeistoffen); menterakken, over-

matig vullen.

\^ y^ ^^^\^ iets ter dege ondergaan heb-

bend
, waardoor iemand af is , afgetobd ,

afgemat, afgesjouivd, dood af; afgeranseld;

afge,,,, enz.; ziekelijke uitputting door te veel

te werken; menerokken, aftobben, afmat-

ten; afranselen, af..,, enz,

VM / /

/^-3 y3 (mal tarakkï), opklimming; ver-

meerdenng van salaris, bevordering

tn rang; ook: hSjS (mal. t ar k Ij ah).

,a3 yj>, het doorwerken (brocheeren); het

borduren; het schrijven; doorwer*

king; indische, d. z. de gewone, cijfers

I r r enz.

c /

CJ^ jj»> het rood verwen van den baard;

het zorgvuldig (calligraphisch)

schrijven; hel merken; in de gramm. het

merken met diakritische punten en klinkers,

2i

f
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c /

Lii^ %-J (mal. la rak), achterlating: ver-

lating; verzaking,

Ci3 ^ terki, z. terka-t<^rki.

CJL5 ^-i* tcrik, gespannen: stijf aangehaald;

sehêwar jang l., ee/i^ spanbroek;

meiierikkeii 9 spannen, aanspannen: stijf

aanhalen.

c / c c ;>

/.iVaa^O o, pers., Turkistan, Turkamaniè.

c / c /

eT
C ^

I ^\ plur. CS)ji), Turkoman, Turk;

lomperd,

LfS O terka, meer gebr. tekka, raadsel,—
skr. tark a — , menerka, gissen,

raden; vermoeden, verdenken; k^nna ter-

kanja, zijn gissen is raak (hij heeft het

geraden); menerkaken, in den vorm van

een raadsel brengen, ie raden opgeven; ter-

ka-terki, elkander raadsels opgeven en op-

lossen; terkaaii, het gegiste enz,; het te

gissene enz.; raadsel; penerka, wie gist enz.;

raadsel, dat opgegeven is; penerkaau, gis-

sing; vermoeding; verdachthouding; raadsel,

dat opgegeven is.

4<. \4 s terkatja, w. sum., in de war

^^ zijn; verbijsterd zijn; te laat ko-

men; misschien hetzelfde als t^rkatjar. —
[N.].

•^ ^r5ib»\5 ^ terkatjar, w. sum.^ gy'f^^^gd

zijn; onrustig zijn, — [N.]. —
z. terkatja.

, )JL5 y , pers., pijlkoker.

C a3 o terkoep (of t^rkap), mener-

koep , met hei voorste gedeelte tegen

het voorste gedeelte van iets aanbonzen, zoo-

als hv. een geitebok tegen een"* ander; zich

met de borst aan iemands borst werpen,

P o terkol, z. terakol; beterkol, een

buks hebben, van een buks voorzien,

O ö> menerkam, bespringen; zich met

^ eene vaart op iets werpen.

^^j tarkan, schreeuwen; roepen.— [R.].

O aJ> o terköekoer en tekoekoer — van

köêkoer — , soort tortelduif,

f ^ %-J (
ïiial. t o e rk ï

) , turksch ; Turk,

L.x^A-^

c /

y
^Ĵ . samenstelling; samenmenging ;

verhouding van een geheel met

zijne deelen,

j o> meiieral, aanzetten, aandrijven, aan-

porren, aansporen, aanvuren [tot een

werk].

^ mM^ S terlampong', w. sum.> (klank-

nab.) van elkander bersten;

breken [van geluid vergezeld]; ergens in-

vallen; inplompen; met een plomp in 't

water vallen. — [N.].
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JCJL) Ö terlantar en telantar — van het

ongebr. lantar? — ,
plat op den rug

Uggen, voor oud vuil op den grond lig-

gen, — .!uJj is een andere uitspraak van

j'^f terwijl y^SJ op dezelfde wijze is

ontstaan als^ï»^ (T.).

^ / KM^XjJ ^ terlintas, w. suni., iemand

zoodanig voorbijgaan, of door

een ander voorbijgegaan worden, dat men

in ellianders schaduw^ treedt. — stamwoord

lintas. — [N.].

•X- iXJü y3 terlinton«% \v. sum., zich ergens

legen aan slooten, schaven; zich

bezeeren. — Van lantoeng. — [N.].

^^ij.ll ^ terlandjoer — bij overlading

in plaats van telantljoer (van

andjoer, z. bij^y, T.), te ver; te zeer;

uitermate. — Moet soms op een geheel bij-

zondere wijze in 'i ned. vertaald worden,

drukkende alsdan het denkbeeld uit van.

te ver om iets na te laten, bv. t. kïta ber-

djalan, daar wij nu toch eens op weg zijn^

^ C H^ wV teranipa (uit 't bal, T.) =
ontop.

^ ^ ^ teram, met den voet op den grond

stampen en stoten, — [L.].

J (vgl. jav. dj^roem, T.), meneroem,

van groote dieren, olifanten, kameelen

enz., nederknielen , zich nederleggen.

( kJ^'^ terniasa, verk van UUi.

UxN-^ ^ teroemboe, /dippen onder water,

waarop vaartuigen kunnen stooten ,

al komen zij ook bij eb boven water, blinde

klippen,

C H/O yj (vgl. t^loempah, T.), terompa,

soort houten voetzooien , met een*

klos voor en acbler en, ter bevestiging,

met een' breeden reep in 't midden, die

over de wreef gaat, dan wel met een

knop, die tusschen den grooten en den

tweeden teen gestoken wordt.

^J>^Ü#^ yj> terompet — verb. ned. — trom-

pet: t. peranakan, letterlijke

vertaling van baörmoedertrompetten, waar-

voor in 't maleisch geen woord is.

'K- iiL/O wJ teranipang, postuur. — [R.].

^ iiU^J (vgl. ^^f, T.), terompong,

weverspoel. — [L.].

y

oy3', nieneran, bij het verrichten der

natuurlijke behoeften of het baren

drukken, persen.

IL?O wJ ternati, eiland in den molukschen

archipel, onder ned. gezag,

3* terentang, naam van een' boom,

zonder merkwaardige eigenschap-

pen; soorten: t, batoe; t. bcêroeng.

^ iXJ ^J>
teroentoeng= teroentoem. —'^j^
[L.].

23"
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't-y

>A^ y3 teroeiitoem , naam van een' boom,

^ met zeer hard hout^ dat ook voor

paalwerk in *t v^aler gebruikt wordt, en

fraaie bloemen.

/ ^J<LJ y3 terantai , naam van een' boom

met fraai geaderd hout, goed voor

meubels, geweerladen enz.

L ^ ^A-J ^ terendak, hveede of kegelvor-

mige hoofdbedekking tegen re-

gen en zon, van bladeren of riet gemaakt.

j> teriiang*, soort klem aarden vat,

met dikken huik, nauwen hals en

wijden trechlervormigen mond, kleiner dan

de böêjoeng, waaruit bij het eten het

drinkwater geschept wordt. De mond is

bedqktmet eene tjëper (schoteltje), waarop

"èene batil ligt; sapoetangan t., doek,

die bij het gereed maken der tafel op de

t^rnang gelegd wordt, servet,

L-jLi y3 ternak, sedert lang op eene plaats

aanwezig; van de bewoners van

een land oorspronkelijk; orang i., aborigi-

nes; t. kepada radja, sedert lang in de

nabijheid van den koning,

ê^ yji tirnah, nog niets in de wereld gezien

of bezeten hebbend en zich uitermate

verwonderd of gelukkig gevoelend bij het

zien of verkrijgen van iets buitengewoons;

iemand van die hoedanigheid; zoodanig

* zijn; si t., die tirnah.

A yj>, menerau, bij het weven, het garen van

de g^lendong weder op rfe pel^ting

brengen,

-H-/^^ A
Y-3

taroean, w. sum., geliefkoosde;

hef beste van iets; pak eja n t.,

zondagspak; anak t., het meest beminde

kind. — [N.].

l JL-^ A ^ teroëboek , naam van een' eet-

baren zoutwater-visch, welks

ingezouten kuit een artikel van handel is.

r^^ $\ >-3*' het bewaaien met een waaier; van

^ het. water het tot zich trekken van

een nabij zijnden geur.

/ igg A ^Ji teröêsi, z. toersi.

•x-C^ y^ ^ terCëpa = terotnpa. — [L.],

i-J?
#) y^ teropong, buis, pijp; fi]f, om er het

vuur mede aan te blazen; verrekijker;

meneropong, met een* verrekijker bekijken;

t. b in tang, teleskoop; t. töëmgi, mikroskoop.

/•j-^^ wS* teröèmoen, naam eener plaats

onder Atjeh (en waarvan de vorst

onze spion was, T.).

/.1 #1 wJ terftna— skr. taroena —^jonge-

ling, tot manbaarheid gekomen (ook

van dieren).

<Kssx>>^ ^ V (mal. tarwïhah).plnr. ^>y.

wijze van de gebeden te ver-

richten in de nachten der maand ^jLLo^

plur., reukwerk.
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(J?.^J^
(^g*- -^./' T.) terwêlo — port.

coelho —, konijn, — z. tapai.

^IS ^ terah, jav., bron; wortel; afkomst:

stamboom, — [C.].

25 w^* tereh, krachtsinspanning,

^ 4-5 vJC6 ^V terhagoe, w. sum., tot aan

de kin in 't water staan; van

hag'oe, duiken, — [N.].

^ Ji-.|J6 w3» terhampar, w. sum., van ge-

bouvsren, grachten, kaaien enz.

ingestort, — [N.].

/C y3 terai, naam van een' loom, welks

kleine, zwaarte, zure vruchten in zout

ingelegd worden.

rC y3 terï— skr. tri, drie— , in 'l mal. in

s^ri T^ri Boewana, titel van den

stamvader der Djohorsche vorsten.
*

y

K^^^ y3 phir. van het volgende.

y y

^f
^^-> ^-J (mal. t a rib ah), plur.

en c^^LJ, de borstbeenderen; de

vier bovenste ribben; gedeelte der borst tus-

schen de tepel en de sleutelbeenderen,

^j>A.> wi , menerïti, in eene rij op iets duns

en boven den grond verheven, zitten

of staan, zooals bv. eene vlucht meeuwen op

de roede van eene soort van schepnet, de

matrozen op de ra's bij 't paradeeren.

L-JiX) Y^ terïtip, naam van een zoutwater-

schelpdier, dat zich aan de vaar-

tuigen en andere voorwerpen hecht, en

waarvan eene groote soort eetbaar is.

j> y-> terïtik, naam van een' boom, van

welks hout riemen gemaakt worden.

:> w) torïda, eene vrouw, die in 't

vertellen van historiën ervaren

is. — [L.] ; denkelijk de eigenn. ken mawar

di toerida, z. Geschiedenis den Pandawa*

s

,

bl. 5 (T.).

.«iL-> o terlpansf of gamat, zeeëchel , zee-

worm — holothurion. Komt ge-

droogd in den handel en wordt, inz. door de

Chineezen, als eene lekkernij gegeten; soor-

ten :t.btoh keling, kleine soort; t kolong,

groote soort, in diep water, waarvan de naam.

^ Y^j
menerëjak, schreeuwen, krijschen;

roepen, met luider stemme roepen.

y y

<KÓ>0 ^ (mal. tarikah), iets nagela-

tens; nalatenschap; iets verlatens;

nalatenschap, die aan niemand toebehoort;

vrouw, die geen man kan krijgen.

^ C^ó wS* terikam, batav. ? volgens van

^ Hoevell = k^rïkam.

e5î
jr-

terïgoe — port. trigo — , tarwe.

r^:
halen.

, menerima, ontvangen, aannemen,

inwilligen; goedkeuren; toelaten; ont-
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X- AJo^* terïuil, jav., snip. — [C.].

i:^^^ yji terijöèdjoenj (in hik. en

poëzie) — smsl. van skr. tri,

{drie), en mal. óë dj o eng — , ivat drie hoe-

ken heeft.

HiAMjJi

o y

j^V.j?^' het iemand of iets vereenigen

^ / met iemand of iets anders; van

eene vrouw, bv. zijne dochter, (dir. ohj.)

het trouwen met (ten huwelijk geven aan).

/ W40 I' t^s, naam van een' boom, met eet-

bare vruchten.

IL, intcrj. voor een ritselend, klappend

of knetterend geluid, zooals bv. dat van een

slaghoedje, een' geweerkogel, die in eene

plank slaat, papier^ dat met eene schaar

geknipt wordt; zoodanig geluid. — z.

d^ttas.

•X- / KMO I- toes ing k^söèma, (jav.) of

töêroes ing k^söèma (in hik. en

poëzie), prins ofprinses die niet uit een bijzit,

maar uit een eehte vrouw is geboren, — [T.].

II., interj. voor een scherp poffend ge-

luid, zooals bv. dat van een' revolver;

zoodanig geluid. — z. l^toes.

III., interj. voor het plotseling stil hou-

den van iets; opgehouden met droppelen of

vloeien, iiitgedroppeld] gestelpt; meng^etoes,

ophouden met droppelen of vloeien; laten

uitdroppelen bv. het water uit eene kruik, de

pis uit de teeldeelen; laten doordroppelen ,

filtreeren.

*IV., toes kroebi, z. k^röëbi.

^ / W40 tis, batav. (uit 't jav.), koel [H.].—
vgl. tes.

/ j^ tes (vgl. t i s), panas t„ van geneesmid-

delen Vs verwarmend en Vs verkoelend.

y !>

QLwJ 6Ï1 9^^ f^ . telkens negen, negen

^^ aan negen.

f
—ü wwwO ? ^*^^ negen bestaand.

/
o /

\^^^y^K,..j*j^ > het de oorzaak te weeg brengen.

o /

f^K^J^J^M , het bidden; het loven van

God; het verheerlijken van God;

het uitspreken der woorden jüüT^jI^aaw; lof-

zang; rozekrans van 100 kralen; böëwah

t., de kralen of eene kraal van den roze-

krans; de pitten van de stekelige pit eener

plant, als de t^mcë, die als kralen voor ro-

zekransen gebruikt worden; de plant zelve;

mentasbihken, God loven, verheerlijken.

^50 ywuö, wegzending (van eene vrouw); het

^^ / verstooten; mentasrihken , wegzen-

den, verstooten,

mj^ (mal. toes^oe), negende gedeelte.

mj^^^ (mal. tis'ce), fem. van het volgende.

A-JLwö (mal. tis'ah), negen; getal negen,

negental*, hi^*^ X«mJ, telkens negen,

negen aan negen.
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/ —5CggO (mal tis'ï), tot negen betrek-

king hebbend,

/*^jS\j^ 9 het stillen; het doen bedaren;

in de gramm., van eene letter

het uitspreken zonder klinker; het merken

met eene ^^ ,

Lvw^A/VJO ; van het water het vloeien als

een keten of zigzagsgewijs; ver-

binding , aaneenschakeling .

A A,\,WL_y het voor schade bewaren; het

^ behoeden; het verlossen; het bevrij-

den; het in vrijheid stellen; het groeten; het

zegenen van een' heilig man, door te zeggen

iKjJx ^U) [vrede zij met hem); hei overgeven;

het overleveren; het ter hand stellen; het

leveren; behoeding; bevrijding; overgaaf;

overlevering] terhandstelling; levering; men-

taslinikeii, voor schade bewaren enz.

«* - o • o ^

L_ Q^^̂ uM^ tasniak — pers. cS^^^^— , bril

cX.,!^.^^* tasmah, verb. van <u*^.

/ c y

fK/<^j^.j^ (ïnal. tasmijah), het geven van

een' naam; het benamen; het benoe-
y

men; inentasmijahkeii, benamen, benoemen.

li y y

cj^'
>*^ het gemakkelijk zijn.

c y

V^j?W^ het effenen; het vergemakkelijk

/ ken; het verzachten; ïy^) Jw^^,

verzachting, d. i. geheele onderdrukking

der hamzah; ^ ^a^ J^a^, onvolkomen

verzachting der hamzah; dis^boet d^ng-

ngan t., met verzachting uitgesproken

worden, d. i. q in plaats van a, o in

plaats van oe, e in plaats van i.

y

mj<.^i^ , negende gedeelte; negende,

w y y

<K/JJ^ , het gelijk zijn; het gelijken; het

overeenkomen; inentasjabboelikeii, ver-

gelijken,

o y

^^K^JJ^ , het vergelijken; het onzeker of

twijfelachtig maken, door de zaken

zoodanig op elkander te doen gelijken^ dat

zij slechts met moeite te onderscheiden zijn;

vergelijking,

o y

cX>cXwJ> het versterken; het bevestigen;

in de gramm. het voorzien van of

het uitspreken met het schrijfteeken ójó^]

naam van het schrijfteeken u, (z. s^ en ^^j^).

c y

^^ ^XCo , van vleesch het in stukken

^^ ^ snijden; van een lijk het ontleden;

^i l m oe t. , ontleedkunde; mentasjribkeii
,

in stukken snijden, ontleden.

i» a> 5^* , het in de zon droogen (van

vleesch, in lappen gesneden); het

zich naar het oosten wenden; ^^jU) ^U),

de drie dagen , na het groote feest der offeran-

den, dat den 10^ der maand to\»iT^i3

gevierd wordt.
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Ó\JJ^ , het danken.

"x'

/ ui^ èi^iö? vermenging; verwarring; afge-

trokkenheid; afkeerigheid.

Osj^J^ , Ac^ afleggen der geloofsbelijdenis

y /

L Ü3 \\j<^LJ plur. van u-w^.

z' /

L^JlAiwO-J plur. van v«iAJUaS.

/

c /

^AjsïiXxaJ

^,c>

J>, Ae^ gezond maken; het effen

maken; het bewaarheden; het

verbeteren; het verwijderen van gebroken

getallen in de rekening,

c y

>cXaA3*> het geven van een'' titel en

voorrede, van een boek; het aan-

vangen, van een* brief.

c /

L^ Jl3 (\jun^\ . het zeer oprecht en de waarheid

zeggen; het oprechtelijk en recht

handelen; het iemand voor oprecht en waar-

heidlievend houden; het bewaarheden; het

bevestigen.

w y y

(^ ^ ^
i^^ V . het gebruik maken van zijn

vrijen wil en macht; het doortrapt

en behendig zijn; vrije beschikking over iets;

behendigheid.

i^ (h^ Us^lJ , in de gramm. het grammatisch

'^
veranderen, het conjugeeren, het

declineeren; van den wind het draaien;

van geld het wisselen, het verteeren; het

aanvertrouwen van het beheer over zijne

goederen aan iemand; met plur. v-^,L^,

grammatische verandering; conjugatie; de-

clinatie; bevel; beslissing; mentasrffken
,

conjugeeren , declineeren .

J
Q y .

-aJCAO«3>> het verminderen; het ver-

kleinen; het vernederen; in de

gramm. het in den deminutief-vorm gebrui-

ken; deminutivum,

c y

L—JIaaAAJ^*^ het samenstellen van een
•*

geschrift; met plur. u-oJoLaï en

cl>IaaJu3ji, opstel, geschrift, boek; meiitasnif-

ken, een geschrift samenstellen, opstellen.

y o y

L jVAjljul/^ V plur. van u-ijuuaS.

i yy
4 AJL>^ V . het gevormd worden; het nei-

gen; het ten val neigen; van een'

slag (coup) het vallen; van eene zaak het

opgevat en overwogen worden; het opvatten;

het zich een denkbeeld maken van iets;

verbeelding; opvatting; overweging; fantasie;

idee; afbeelding.

l y y

C3 %AiöÜ>*> het zich op de wijze der

sophi uitdrukken; het geheina^zinnig
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spreken; mysterie; geheimzinnigheid; 6e-

schouwing; ^JLJ Ac, mystische, beschouwende

wetenschap, die de theologie tracht uit te

leggen.

^ U^o3 y vorming; uitbeelding; afbeelding;

beeld; beeltenis; schilderij.

C jaoJ.

^y^^i^r^ jL/n V . het in angst zijn; het verdriet

hebben,

*, het zich f)ernederen; het zich

vernederen en met een vroom gemoed

aan God onderwerpen; het verzoeken; het

smeeken. .

/ -Jok3*5 hij is verheven geweest, — Wordl

na de namen van God in een^

wenschenden zin gebruikt de verhevene,

hij zij verheven; o iól]. God, de ver-

heven, of God, hij zij verheven,

\_^,yOij>, vermoeid; moede; afgemat.

c y

^AjOt3*3 uitlegging; verklaring; menta'bir-

ken, uitleggen j verklaren,

\^^^y^JSiXJKj> 9 het zich verwonderen; het ver-

wonderd zijn; het verbaasd zijn,

ksïXXi3*9 spoed, haast; aandrijving, aan-

zetting,

c y

\
^^ y^srpi m V. het met verwondering ver-

vullen.

c y

f
\KlSXJf^ y aandrijving, aanzetting, be-

y o y

igxng.

A^lX-^c3 (ïii^l- taMijah), het doen voor-

bijgaan; in de gramm., van een

verbum het transitief maken] het als transitief

construeeren ,

o y

f
\s^lXjlJ> 9 gelijkstelling; behoorlijk bC'

stuur; erkenning der rechtvaar-

digheid van getuigen,

/ ))lX-30\ berisping, bestraffing; verwijt.

^ y y

\C\jO\ het zich verontschuldigen; het

inbrengen van voorwendsels; het zich

ophouden; het dralen; het achterblijven; het

moeielijk zijn,

^ o y

{„„yO C\JLJ> 9 verhindering; straf, kastijding;
• **

marteling,

o y

. \Q^ y^_V het zichtbaar maken; het voor

oogen leggen; het zijdelings te

kennen geven; het verbreeden; het in U breede

over iets spreken; het welsprekend zijn.

cy

t
„

Q
,

^ ^JU j bekendmaking; aanwijzing;

aanduiding; bepaling van een

nomen door den artikel Jt; definitie, In 't

mal. ook wel nog, doch niet aan te bevelen:

menta'rif, weten; barang ta'riflah ki-

ranja §a|;iabat kïtg, onze vriend wete,
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meiita'rifkeii , bekend maken; aanwijzen;

aanduiden; een nomen door den artikel

J) bepalen, definieeren,

y c y

Jt^ L*V^ ket doen geduldig zijn; vertroos-

y ting.

c y

^^ LJO^ kei berispen; ket bestraffen; ket

y tuchtigen met stokslagen, beneden het

door de wet bepaald getal, volgens anderen,

mei het hoogst getal; het tuchtigen met eene

bij de wet niet bepaalde straf.

^•, „*.,#.,,; ..*,»,.; «...

^ / plichtpleging; hoffelijkheid,

y c/

dtxiL5tj> , het te drinken geven aan een nieuw

geboren kind van iets, dat het eerste

vuil uit doet komen.
o
w yy

L^AX^JLJ » het opgehangen zijn aan iets; het

hangen aan iets; het toegedaan zijn;

het ophangen; afhankelijkheid; belrekking;

verwantschap, In 't mal. ook nog onderhoorig-

heid; afhankelijk; onderhoorig; menta'al-

loekken, onderwerpen; menta'alloekken

soewatoe d^ngngan soewatoe, iets van

iels anders afhankelijk doen zijn,

oy

\^^^ysj<^\,^0 s 'werking ; insnijding; onderschrap-

y
ping; uitschrapping.

oy

(^ QjlX^\ het ophangen; het in margine

noteeren; het uittreksels maken uit

een werk; het opgehangen zijn; het van

liefde bevangen zijn.

c y

\jsJ<JLj> , het veroorzaken] het oorzaak^ het

voorwendsel zijn.

c y

CP^

s 9 het onderwijzen; het leeren; on-

derwijs,

c y

'S , verduidelijking; omschrijving.

o y

^^^^^yO \^J> ' ^^l ^^^^ verwijderen voor eene

y verre reis; het bannen,

li y y

\^^^^^^3 - overmacht, meerderheid; <w^)lsö!U ,

a fortiori (?).

o y

, verandering; verbetering; beder-

ving,

V I. tang, interj. voor een klinkend ge-

luid, minder helder dan ting, zooals

bv. dat van een zwaar stuk geld (rijks-

daalder, kroon enz.), dat op een' steen

valt; zoodanig geluid (z. ktang, k^l^-

tang, lantang en k^l^ntaug).

II. verk. van datang in de spreekwijze

tang ada of tangadsi.

'Cf

VV toeng, interj. voor een galmend geluid,

zooals bv. dat van eene gambang, kleine

klok, of holle bamboes, waarop men met

iets hards slaat, minder gerekt dan n o eng;
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zoodanig geluid (z. k^toeiig, kentoeiig,

l^toeng, lentoeng, k^letoeng en k^-

l^ntoeng).

iJi tong*, -- verb. nederl — , Ion; tobbe;

vat; pakkist (beter pak).

i-J I. ting, — oorspr. ehin. — , kleine lan-

taren, hetzij van papier, glas, blik of

wat anders (z. tangloeiig). — * tèng,

batav.^ een lantaren van popier (jav. ^t

zelfde en eting). — [T.]; ballon, — [B.].

IL, interj. voor een klinkend geluid,

helderder dan tang, zooals bv. dat van

een klein stuk geld (gulden en kleiner),

dat op een^ steen valt; zoodanig geluid

(z. leting, lenting, keleting, keienting

en kerenting).

y / y

ciV-io tangada (z, tang IL), komen en

daar zijn. Die spreekwijze wordt

gew. met s ah a dj a gebruikt en beteekent

dan, dat iets aanwezig is, zonder dat men

weet of gezien heeft, waar het van daan

komt.

JJövJi^J menengadah, de oogen opslaan,

hemelwaarts zien; met opgeslagen

oogen aankijken; iemand in de oogen kijken;

brutaal aankijken^ bv. een' knorrenden

meester; trotseeren, aan durven; tertenga-

dah, met opgeslagen oogen aangekeken

worden.

jfü^JkJi tongtong (zelden), alarmblok, waarop

geslagen wordt.

"^ iJCJLJ tei^'teng, batav. (jav. tiiigti:^,

T.), een gebak van gebraden ka-

tjang. - [B.].

Jk3 tengngar, naam van een' boom, welks

bast als een buikzuiverend middel en

als roode verfstof gebruikt wordt.

^/ j^^JfLJ tangsa, alarm slaan.— [L. bew.];

teiigsa, benk., alarm slaan. —
[G.].

/ j4è^JLJ> !• tangsi {zelden), barak; kazerne.

IL en tansi — oorspr. chin. — , soort

van touw; snaar,

UI

•^/ IJ4^A.J tengngas, merk op het vee. —
[R.].

(^2>amOLJ> tongsit — oorspr. chin. — , stijf

ineengewrongen haartooisel,

•X-zw^^OO* tengsai, benk., loshangend {dh

haar). — [C.].

^ l _.^._3' tengok, rocAeiew als een varken.—

^ L JlslJ . tengak-S, naar den adem hij-

gen. — [L. bew.].

L^ ^Jl, V tengkoe — wijz. van toenkoe,

mijn gebieder; mijne gebiedster (z.

toen) — , titel voor de mannelijke en vrou-

welijke afstammelingen van den re^eerendeo
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vorst van het voormalig rijk van Djohor,

w^elke dynastie tegenvvroordig nog bloeit in

Lingga, Singapoera, Soekadana en Siak

(vrouwelijke linie). — Die titel is uitgevon-

den, ter onderscheiding van de boeginesche

vorsten, aan w^elke de titel Qug koe gegeven

v^erd. Vóór dat dit onderscheid gemaakl

v^erd, gebruikte men alleen den titel ra-

dja; t. b^s ar, de aatigewezen troonopvolger

in genoemde rijken; bertengkoe, jegens

iemand het woord t^ngkoe gebruiken; me-

nengköèken, met tengko^ bejegenen, iemand

tengkoe noemen.

L^ yJaL 's toeng^koe, drievoet; treeft.

^ L, -^ XJT-V tongka, soort van betel-plant. —
[L. bew.].

3> tingka, batav. uitspraak van

tingkah. ~ [B.].

iJsJfLji tengik, van vet, olie en dergelijke

garstig, rans, sterk.

(30,* V tengkada, soort rups, die aan een

zelf gesponnen draad van de takken

der boomen naar beneden hangt.

L 3 iuJ^* tengkarap, vernield, verwoest,

vergaan; geruineerd; afgezet,

bv. van een vorst; menengkarapken, vemiv-

len, verwoesten; ruineeren; afzetten.

mj\ajlLJ> tengkalang, kleine rijstschuur op

•X-

stijlen. — z. b^löèboer.

i ju Q *_'^* tengkalak, soort pyramidale

fuik, kleiner, doch naar even-

redigheid langer, dan de 15 k ah; wordende

met de hand in ondiep water nedergelegd.

(^^iüOJiLj tengkalok, de nog jonge, kra-

kebeenachtige en daardoor eet-

bare pit van steenvruchten^ zooals bv. van

de m^mpelam (z. k^longkong).

p^\^JiLJ (vgl. ^jUj, T.) tengkawang,

^ naam van een' boom, welks

vruchten eene eetbare, in de gewone tem-

peratuur stollende olie geven , die ook tegen

de spruw gebruikt wordt.

\^^ySsJi^J> z. t^rtangkoet op blz. 350.

\j*yS\Ji^ tongkat, stut, steun; wandelstok;

menongkat, stutten, ondersteunen;

i. k^tijak, kruk.

^rySijO tingkat, wat op iets anders ^staat

en daarmede een geheel vormt;

ophooging, verdieping; optred,terrasse;\idi-

pal tïga t., een driedekker.

^ S\ji3 tangkar, zweesrik. — [R.].

"^. Ó>kJÖ tangkoer, verb. van j^Sj^ (sa-

ka ngkóèr) — naam eenei* soort

van egyptische hagedis met kieuwen —
seincus — die gedroogd als stimulans ge-

bruikt wordt; — * batav., soend. en jav.,

middel om krachtig bij de coitus te zijn,

bestaande in de gedroogde staart van het zee-

paardje, de hippocampus kuda, Rigg. -=- (T.).
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> , menen^kar, twisten, krakeelen; me-

nengkarken, twisten enz. om iets,

betwisten; menengkari, twisten enz, tegen

iemand.

^ ysJc3* tingkir, jiederslrijken, ergens op

gaan zitten gelijk een vogel. —
[R.]. -z.^"(T.).

/ jèè^KjfO tangkas, vlug in bewegingen; snel,

/ >i^>00? menangkis, afkeeren, afslaan,

afwenden, afweren in \ algemeen,

doch inz. een^ houw of steek met iets dat

men in de hand heeft

^( ^Ms>00 toengkoes, suikerbroodvor-

mig hoopje gekookte rijst; nasi

satoengkoes, naam van een eiland vóór in

de baai van Tapanoli, "'t suikerhroodeiland,

op de kaart van Junghuhn dungiis (T.).

/ W45*oLJ tingkis, naam van een^ eetbaren

zoutwater-visch.

/ km>oLJ tengkes, van een been^ een'

pilaar en dergelijke dun, in

vergelijking met een ander; te dun (z.

rentjeh).

3*, meneiigkiiig, snauwende of grau-

wende berispen, afsnauwen, af-

grauwen,

'¥r ji^J^JK-} toengkang, verguld zilver, —

C,J>oLJ
toengking, Tonkin, provincie van

Anam; böénga t., naam van een'

kHmop, met welriekende bloemen (jav.

tongkeng, T.).

tongkang — oorspr. chin. —

,

soort van indisch vaartuig (aak?).

ii.->sÜo tongkong (minder goed: tjong-

kong)., blok hout^ dat bij het

timmeren afvalt,

S tongkeng, stuit,

) , meningkoeng, hurken,

3 tengkeng of lapis, batav.,

voering, — [B.].

C_ Q >^it,„V. menangkap, grijpen, vatten,

pakken, vangen; gevangennemen,

opvatten; bij weddenschappen, de aan-

geboden som aannemen; penjakit t.,

beroerte; flauwte of dood van schrik; pe-

nangkap , wie grijpt enz.; afstand, waarop

iets met de hand gevat kan worden; hoogte

van de gesloten vuist; lengte van den elleboog

tot aan de knokkels van de gesloten vuist

(ongeveer 1 V4 voet rijnl.), ook ter onderschei-

ding, p. basta genoemd; penangkapan,

grijping, vatting, pakking; gevangenneming,

opvatting,

L.,.,,JLjs,,JlJ> I- tangkoep , van twee lichamen,

hetzij plat, zooals bv. twee boe-

ken, of bol, zooals bv. de twee deelen van

eene mossel, of een plat en een hol, tegen
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elkander gesloten (de holle lichamen natuur-

lijk met den rand); tegen elkander gesloten

zijn; lichaam, dat op een ander lichaam

komt, om er op te sluiten; lueiiang'koep,

van twee lichamen enz. zich sluiten; van

den mond of de lippen zich sluiten; van

den mond of den eigenaar daarvan happen;

t. pïpi, kluisplank (mar.).

* II. een korfje als een melkmouw. —
[L.].

^C Ü-^ÜwJf toenjkoep, soort draagbaar.—
[C.].

^t, Hj>^JiL3* toiigkop en tingkap, torentje

op een huis; kap van eene

pan tja persada; dak van eert vaartuig. —
[L.].

L, Oj>wJit.J» ting'kap, venster; luik; t. kTpas,

IraUevenster, venster met jaloii-

zieën; t. pandjang, lang en ^ma/ (horizon-

taal) venster, — In de woning van. den vorst

is het hoven de pintoe salah; töêdoeng t.,

wat een venster, een luik sluit; meningkap
,

door een venster, een luik zien.

L iL>^3L-j tengkok, de nek; steeltje,

waarmede een padi-korrel aan

den stengel zit; van eene vlag de boven-

achterhoek; de hlok van eene andere kleur

dan de vlag in den hoven-achterhoek ; tem-

bakan t., nek'tabak, d, i. tabak van de

tweede soort, in vergelijking met tembakau

kapala, hoofd-tabak of eerste soort; t. lipas,

kakkerlakken-nek y d. i.: een nek, waarin het

hoofdhaar spits toeloopt, even als de nek van

een' kakkerlak; badjoe b^rt^ngkok lipas,

een badjoe met puntige opslagen: t. bija-

wak, naam eener kruipende plant, welker

bast op de huid van den leguaan gelijkt.

KJ^oLj tangkal, behoedmiddel , talisman

(z. ^vc); menangkal, door een

talisman krachteloos maken; t. sehari hoe-

la n , een talisman in een sikkelvormig gou-

den borstversiersel voor kleine kinderen,

genoemd sehari büëlan.

jC>oL.V tangkoel, ^roo^ kruisnet (totebel)

met langen steel; menai^koel,

7net een kruisnet scheppen, bv. visch; van

een vaartuig, dat recht tegen de golven in

stuurt scheppen (de golven).

N>oiLJ (jav.) langkil, ongebr. stamvvoord

van p^nangkil.

^ , )S>sJ^ f sawan tongkal, eene ziekte

der kinderen, in welke het

lichaam heet en de ledemateu pijnlijk

zijn. — [L,].

K>sJii-> I- tongkol, blok; vormloos stuk;

klont (ook van suiker). — Het is

voorts een classificeerend woord, vergezel-

lende het telwoord, dat een aantal planken,

die bij 1 opboeien van een vaartuig opgezet

worden, uitdrukt; sampan t., soort van

dikke, korte chineesche sloep; bertoiig-

kol, een blok hebbende zijn; als een klont
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zijn; hati akoe b. {mipi hart is als een

blok), ik ben in grooie verlegenheid, weel

niet wat ik doen moet.

^11. statuur van een menscli. — [L.].

^III. (jav. loengkoel, T.), menongkol,

zich onderwerpen aan den overwinnaar; pe-

uoii^kol, geschenk, ten teeken van onder-

wrerping aan den overw^innaar , beslaande

in het toezenden der oudste dochter met

eenige personen tot haren dienst^ om den

overwinnaar te dienen, alsmede der rijks-

kroon en andere geschenken. — [L.].

*IV., tcèngköèlan (m^ngomong), batav.

(uit 't bal., T.), den tijd doorbrengen met

(bv. met praten). — [B.].

^, p>sJiLo ting^kal, borax. — [C.].

K>Lit.-y tengkel, keutel, keutelachtig li-

chaam, balletje, pil; hoeveelheid

van zulke voorwerpen, die op deze of gene

wijze dicht aan elkander zitten, bv. geiten-

keutels, sommige vruchten bv. de kelcêbi;

menengkel, van keutelachtige voorwerpen

op elkander kleven, op elkander zitten) (vuig.)

met elkander den coïtus uitoefenen,

^ / W4^AjSjt-3 tangkalasa en taiigka-

lasoh, zekere vogel met

een' langen hals, die in *t water duikt.— [L.].

^^^Ji^^^^^ teiigkelasak, koet., ca-

meleon, — [T.].

V >s^ 3 tengkam (thans niet meer in ge-

^ bruik) , goudgewicht van 6 k öë p a ng.

>S^jkJ> tiiigkam, smalle strook van een

^ hellend dak op inlandsche vaartui-

gen, loopende aan weerskanten langs de

verschansing van de gelemat tot aan de

kajuit, waardoor een langwerpig luik

ontstaat. Van af den bovenrand van de t.

tot aan de verschansing ligt gewoonlijk

horizontaal een vloer, meestal van niboeng-

'latten, waarover men loopt. De daardoor

ontstaande ruimte dient tot bergplaats.

[R.].

•H- èS^siLJ/ doet au teiig'ko, koet., opium-

pijp; rnmengko^amficen schuiven

(z. teugkok). — [T.].

^\^ ) èSsJiLJ toeiig'koeli , w. sum. be-

palen; vaststellen: 2" op den

buik liggen; t.l)oebong, de geheele weerbare

bevolking (verouderd). — [N.].

)* tengkorak, het bekkeneel,

de schedel.

X- êJ^JO tangko, aan den wal zetten.

3' tengkoelak, batav., ma-

kelaar, — [B.].

tengkölok, wat om U hoofd

gewonden wordt, ter bedekking,

inz. een doek tot wrong gedraaid en als

hoofddoek gebruikt, zooals nog in Atjeh

en Menaugkabau 't gebruik is.
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^ / •^li^'^-^*
tangkcBlan (z. tinggoeloen,

T.), naam van een* boom.— [L.].

éi^^s^jiJi f menon^kah , zich op eene plank

over eene moddervlakle bewegen.

De plank is, bij wijze van boeg, van

voren naar boven gekromd; de man is

geknield en steunt op zijne beide handen,

terwijl hij één voet gebruikt om te roeien,

waardoor eene verbazende snelheid voort-

gebracht wordt.

•H-AJKjiLi' I- tingkah, sing., soort van

drom-instrument.

* IL, tingkah-bertingkah , w. sum., over

en weder twisten. — [N.].

AJjsJfLJ tengkah, in de muziek bij-

voegsel (veelal geraasmakend) van

eenige noten; door eene invallende stem of

instrument, ter verlevendiging, zooals bv.

door de pauken, de trom met een' roffel,

den triangel en dergelijke; soort van refrain;

en van daar fig. de ivoorden, waarmede

men een^ ander, inz. twistend, in de rede

valt; zotte inval, kuur; menengkah, in de

muziek een stuk verlevendigen door van

tijd tot tijd met eenige noten in te vallen

(z. s^laloe); twistend in de rede vallen;

penengkah, de stem of het instrument,

dat een muziekstuk verlevendigt; wiens ge-

woonte het is, een^ ander twistende in de

rede te vallen.

J tengkcèjoeng, soek.; naam

eener schelp van het geslacht

der cypraea. Van eene groote soort bedie-

nen de Mal zich, om linnen te gladden.

cXJSJo tengkoh (z. tengko, T.) —
oorspr. chin.— geprepareerde opium,

om te rooken of te slikken (z. tjandoe);

tahi t., kleverig roet, dat zich in de

opiumpijp aanzet en wederom gerookt

kan worden; menengkoh, opium rooken

of slikken; penengkoh, opiumrooker, opium-

eter.

ji3 tangkai, steel, stengel; handvatsel;

oor (bv. van een kopje— als een vat

twee ooren heeft, zegt men telinga —);

dunne aar, zoo als van padi of haver;

dunne aren van eene ranggoeng. Het

is voorts een classificeerend woord, ver-

gezellende het telwoord, dat eene hoeveelheid

bloemen uitdrukt; — * w. sum., hengsel;

lus; haak; alles waarmede men iets aan

een' spijker, pen en dergelijke kan op-

hangen; steel van een' bezem; het handvat

van potten of pannen enz. — [N.]; t. hati,

steel van het hart, als troetelwoord; heenga

döêwa t., twee bloemen.

tengkêroeng, naam van een'

visch. — [C.].

•H- y^OuSsjkJS tengkêhem, batav., kuchen

^ met een hml — [B.].
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J Svji__y I. taii|2:j^a, ladder, trap; optrede

von een rijtuig; rrmah t., huis

en trap, eeiie gewone uildnikking om hel

door iemand bewoond huis aan Ie duiden,

daar de woningen der Maleiers boven den

grond gebouwd en dus van een^ trap of

ladder voorzien zijn; anak t., sport, tred:

I. pengail, en/er-ladder, enler-hnig [met

twee haken]; taH^g'a-S, wat op eene ladder

gelijkt; ivie na a/loop van een maaltijd eet,

bv. de tafelbedienden, de volgelingen der

genoode gasten enz.; bcrtang^ga, bij op-

klimming: bertansTg^a-.^, van den een' tot

den ander.

* II. klomp of slaaf' van edel metaal (vgl

bat. bosi tangga. T.). — [G.].

x^LLa—X3 taiig'g'i, singap., groote vierkante

ijzeren tvaterketel, zooals men

op schepen heeft.

LL5s«iL.>\ meiioeiigg'oe , ivachten, toeven;

bewaken, oppassen, hoeden, blijven

bij iels; bezet honden; op iets wachten,

verbeiden; manen lot voldoening eener schuld

(z. tageh); toeiigg:öêwaii , wat bewaakt enz.

wordt; woonplaats, verblijf; pf^noenggoe^

wie bewaakt enz,, ivachter,

4,i5s-iLJ tiwffffi (me"- tènggi, T.), hoog,

verheven; hari sóêdah t, rfe dag is

al hoog, d. i. het is al ver in den dag, of

de zon staat al hoog; t. hari, de tijd,

wanneer de zon reeds betrekkelijk hoog

MiL.-r^SDKRL. WOORDENBOEK. DEEL I.

staal; meniüggïken, verhoogen, verheffen;

petinggi (alleen op het eiland Tembelan),

opperhoofd, die eenige ba t in s onder zich

heelt (jav., T).

iV.>OtJ> toeiigg*ara en teiig'^ara, zuidoos^

ten; zuidoostenwind, L teppat,

het rechte zuidoosten; L dikanan djaroem

pandjang, zuidoost ten zuiden; t. dikanan

djaroem panda^, zuidoost half zuid; t.

dikïri djaroem pandjang, zuidoost ten

noorden: L dikïri djaroem pandak, ijwirf-

oost half noord; t. mandi, het hartje van den

zuidoostmousson, omdat alsdan het strand als

het ware zich baadt in de brekende golven (z.

ïijf^r pcêteh): nienoeng'g*ara, van winden

de hoedanigheid van zuidoost aannemen; tïmor

m., oostzuidoost; selatan m., zuidzuidoost.

^OsJiLV teuffgala -^ skr. langgala —

,

ploeg: nieueng'^ahx , ploegen; het

onderste boven halen bv, een buis.

iJ vjxio teiig'g'iiloeng', soort eivetka t —
riverra — ; pagar l., boogvormig

hek met spijltjes, zooals bv. op den achter-

steven van sommige vaartuigen.

/*%u*>V^jLJ tfngg'HJoen, naam van een'

boom, met stekelige, eetbare,

zure vruchten; de vrucht zelve.

Ij;^>sjL3 ? meiieiig'g'at, van een werk of

bezigheid den voortgang verhinde-

ren; afbreken; stuiten [zooals* bv. een ander

werk, dat er tusschen komt].

U
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^{^y^JiJ tonggit en toii8:gek, de pos-

teriores achieruiisieken. — [L.].

J

^J

, iiieiiaiig*g*ar, op zich nemen, bv.

een werk.

j toiig^g'Or, hier en daar gescheiden,

zooals klippen. — [L.].

yi

^ ^SjL-> !• tiiig'g^ar, haar en draden he-"j
helen, schoonmaken. — [L.].

^*IL lontgeweer, — z. s^iinggar.

, nieuengg'cr, slaan, zUien of hurken

inz. van vogels op iels duns en hoogs,

bv. op eene tak, roede, slang, roest of iels

dergelijks, of op iels smals en hoogs,

hv. op den rand eener tafel (z. teng gek);

perteiigg'êraii ^ slokje in eene kooi, als

zilplaals, roest (vgl bat. marsitinggir, T.).

^/*^^^ JK-i) tanggariasan, camele-

on. — [L.]; z. tengke-

lasak (T,).

^( >^^^-*—> tonggos, balav., groole uitste^

kende voortanden hebben. —
[B.].

iSjiLj* inenanggoeng, borg staan, borg

zijn, verantwoordelijk zijn; op zich

nemen; dragen, verdragen; torschen; on-

dergaan; didden, lijden; borg staan of

zijn voor iets; veranivooordelijk zijn voor

iets; voaarborgen; instaan voor iets; me-

nanggoeng bcêdi orang, aan iemand voor

C7

weldaden verplichl zijn: nienang'goengken

(beter niet te gebr.), opdragen; in ver-

anlwoording geven; toevertrouwen; op iemands

schouders laden; opleggen; verantwoordelijk

stellen iemand voor iels; tanggöêngan, last;

verantwoordelijkheid; beschuldiging ; plicht ;

verplichting; dienst; zorg; en van daar wa/

nog als last enz. op iemand rust; onvoltooid

werk; onvolmaakt werk; half werk; knoei-

werk, (jav. tanggoeng, ontoereikend; te

kort komen; onvoltallig; nutteloos; ten halve);

ketanggöêagan , toestand van onvoltooid zijn.

1. (zelden) menoenggang, schrij-

delings op iets zitten: berijden

(jav., T.); toeiig«'ilngini , waarop men schrij-

delings moet zitten enz.

*1I., w. sum., uilschudden, uitstorten. —
[N.]; vgl. tonggang (T.).

^IIL, w. sum., moedig; vlug; onver-

schrokken; {. hilang brani mati, spoedig

verdwijnen en durven sterven; zich op den

eersten roep in den strijd l>egeven en bereid

zijn om te sterven. — Eene gewone uit-

drukking voor dapperen. — [N.].

*1V., men., steil van een berg, weg enz.;

o erat — : de penwortel van een boom;

b^rsi — : met den kop naar beneden vlie^

gende ter neder schieten als een roofvogel

op zijn prooi. — [T.].

^ ij>^JO toenggeng, oi'^r 4 dagen. — [L.

bew.].
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ii.7^^L3* toiig'g'aiig^ hel bovenste naar onderen

omgekeerd; L balik, hij afwisseling

hef bovenste naar onderen gekeerd en rechtop;

buitelend; l. hati, overhelling des harten;

h^rsembah t.^ eene sembah maken, daar-

bij het hoofd op den grond zettende, d. i.

de meest nederige § e mbah maken, of op

de meest nederige wijze smeeken; meiiong*-

g^aii^, het bovenste naar onderen gekeerd

hebbend; töêroen m., afdalen of afklimmen ^

het onderste boven; meiioiig:g*aiig:keii, hel

bovenste naar onderen gekeerd doen zijn

(maken); het onderste boven keeren; tong'

g'ang^-laiig'^aii^, tuimelend; buitelend.

\j taiig'goTig*, z. ton^g'ok.

£
>^

^JSwiÜ toiig:g*eii? , hel achterdeel opgelicht

en hel voorste deel naar beneden

gericht hebben, doch niet tot den verti-

calen stand, zooals bv. een kanon, gebukt,

met den sluit naar boven en het hool'd naar

de aarde; menoiig;g*eiig:, den stuit oplichten.

^ ij^oii* L tiiigg'ang', soort van vaartuig.—^
[L.].

*II., w. sum. (z. ten^ganjf, T.), hulp;

raad; bijstand, — [N.].

^ mjj'sjij tiïigglii?, naam van een visch.—

c
[CJ.

*S teng^g^ang*, tijd, die iemand zich

neemt, of die iemand gegeven wordt,

om iets te doen; t. daja, tijd van beraad.

4C.>oo\ inenengg'ong*, hurken, op de hielen

zitten,

^ aJ>sJij> , menaiig'g'ak, een werk stuiten,

uitstellen,

L iij>>^jiLj I. taiig'gok, half cylindervormig

numdje, om er kleine visch of

garnalen mede te scheppen; iiienaiig^g^ok ,

met een tauggok scheppen.

II. z. anggok,

^ (^ Q ^JLV . toeiig:g'akaii, de slaan ge-

bleven tronk van een omgehoii-

yvm boom (jav. toenggak, T.); vromv, die

van haren man gescheiden is. — [R.].

(, HjKJt-i* I» meiiongg'ak, uit de holle

hand, een peperhuis, of iets derge-

lijks, in den geopenden mond uitschudden, bv.

poedersuiker,

II. korte, puntige uitspruitsels op de ho"

rizonlaleivortels van sommige boomen, zooals

de per^bliat, de pö^lai enz.; boomslam

of ander lang stuk hout in eene rivier of

in zee met het eene einde vastgeraakt en

inet het andere omlioog stekend, hetzij dat

dat andere einde boven of onder water

is (z. bansoeng).

l JL5sljt>-^* tongg'ok, (minder gebr. tong-

gong), hoeveelheid voorwerpen,

op elkander gezel, bv. van kisten, geld en

dergelijke (versch. van tam boen, onorde-

lijke hoop): stapel, al wat zich aan het

gezicht als zoodanig voordoet.

24*
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i^ ^ ->wiL-_Y tong^g'ek, slerk achtemUsleken'

de billen hebhcn.

L^ k ^wJJL Y (of, minder goed, Ijenggek),

nieiieng^gek, op iels verhevens

staan (ook \an levenlooze licliamcn), ziKen of

hurken, zooals l)v. een' jongen op een' niiuir^

een vogel op ecne lak , een hoen op een' stok ,

een kandeJaarop een kisljc (vglteugger, ï.).

J6.ji^' 1. taiig'g'al, loslaten; uitvallen , zoo-

als l)v. een tand; meiiaiiog'alkeii,

kleederen en al wat men aan 't lichaam

heelt uittrekken, uitdoen j, afleggen; afnemen;

peiiaiigg^alaii , uittrekking , aflegging, af-

neming; iemand (inz. vrouwen), die de

macht heeft, 's nachts den romp los te laten

en alleen met het hoofd en de ingewanden

uit te gaan, inz. om het Lloed der kraam-

vrouwen te drinken.

*II., batav., (hal., de eerste helft van de

maanmaand) van de maan zichtbaar ivor-

den; verschijnen; de eerste dag der maan;

veelal, evenals in 't jav., voor datum ge-

bezigd; tanggalkan, den datum (d. i. den

eersten dag der maan) vaststellen in uil-

noodigingsbrieven. — [B.].

AjCjib (z. anggol), taiig'g'ol-aiig'g'ol, beur-

telings opwippen en iveder zakken

van een voorovergehukt hoofd; van een vaar-

tuig voor zijn anker rijden.

\S>*JKJ> I- toen^g2ili eenig , enkel; \)(}\(vroe

[., ecne enkele kogel van het grof

geschut in tegenoverstelling van schroot;

anak t., eenig kind; p ft t., vaders of moe-

ders eenige broeder; mfi t., vaders of moe-

ders eenige zuster: nienoeiig^g^al, zich als

eenig voordoen; ketoeiigg'alan, alleen gela-

ten, geïsoleerd [bv. eene mogendheid].

^ II., w. sum., eene kleine vlag, die als staat-

sieteeken achteraan gedragen wordt. — [N.].

III. — z. oeng'gal II.

U^X-J toeng'g'oel, boom, zonder takken of

kruin; stomp, stobbe, vlaggestok op

een* mast, die geene steng heeft, zooals bv.

de masten op een p^ndjadjab; de kool

van reukwerk, dat verbrand is; t. sekali

rantjoeng, stomp van jong hout, dat in één'

houw schuin afgekapt is en daarom eene

scherpe punt heelt, waaraan men zich licht

kan verwonden. — * toiigg^ol boeta, een

boomtronk, waarin zich geen hart of gat

vertoont; t. manimboelan, van menschen

sterk en dik; zwaar ^ gezet, — [N.].

I^^Jlt^', tin^^al, blijven, achterblijven,

overblijven; verblijven, wonen; voort-

duren; t. anak, naam van een^ vogel,

die een geluid laat hooren als die twee

woorden; nienin^^alkeii , laten, verzuimen;

afzien van iets; achterlaten, overlaten:

nalaten, in alle bef.; verlaten; t^lah me-

ninggalkan doenja, de wereld verlaten

hebben, gestorven zijn, dood, In de om-

gangstaal zegt men daarvoor gewoonlijk
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telah meninggal of zelfs eenvoudig iiie-

iiiitj^g'al; tinggalan, overblijfsel, overschot;

nalatenschap;— * halav., nazaat; overblij-

vende; langstlevende. — [B.]; sepening'g'al,

sedert het vertrek; peniiigg'alan , verzuiming;

achterlating ; overlating ; nalating ; verlating ;

vertrek (in die bet. ook, peninggal).

^ / V>s.iL3* toeng'gil, doelen; mikken, - [R.].

H
/ y>^J^ ting'g'il

, iialerij , gang , zaal ;

ook: peninggilan. — [L. bew.];

verhaspeling van 'i jav. sitinggil en

panangkilan (T.).

ASoL3\ tongv,ol.^ (minder goed I e tong-

gol), vlag , banier , standaard , vaan*

del (/.. pandji-2); l. pelangi, een verticaal

(of nagenoeg zoo) stukje van een regenboog.

>A>oLj* teng'g'elani , :;inken , verzinken ;

ook, doch minder juist onrfer wa-

ter slaan; tinihoeli. didalam p^kerdja-

an, zinken en weder boven komen in het
*

nerk, d. i. overkropt zijn 'met bezigheden.

>>J*Ó* tang'g'aui. lasch (lassching) door

inkeepingen, inz. de gewone lasch

door kruisinkeeping, waarbij de twee doe-

len half en half in elkander gelalen zijn;

nienaiigg'am, in de bouwkunde, balken en

dergelijke door inkeepingen lasschen; twee

personen van verschillende kunne aan el-

kander verbinden door de belofte of de toe-

stemming tot een huwelijk.

f

c

teiig'g'am, tel., beeld voor aan

het schip. — [C.].

ting'g'am, w. sum., golvend,

zooals water, terrein, haar, plooien

in een kleed enz. — [N.].

/•j..>nJLJ teng'gan, afscheiding, zooals hv.

aan den stam van sommige hoornen,

in een' riem papier, die uit enkele boeken

of katernen bestaat.

-X'

/J J^-^ tang'g'Cèli (soend.), batav., —-

cassia fistula. — [B.] ; droesem

van suiker. — [R. jr.].

^^sJfLJ teno>g:Moeng\ z. gonggok

•X- «J y^JL^ teiig'g:oelaiig^ dwaallicht; booze

geest. — [C.].

-X- ^*J a.'KjLi* tiiig*g*(JèIoen, naam van een

gewas — protium —.— [R.].

^/-J 4XiL3* taiiggoelei, w. sum., een

boom welks bladeren be-

dwelmende kracht bezitten. — [N.].

^ / C IL^3 teng^wai
, de kameleon-hage-

dis. — [C.].

^/vJlo tangg'ali ongehr. stamwoord van

penanggah [keuken in de woning

van een' vorst),

^Kj^^ji^Ji 1. taiig'g-oh , met iets wachten ; uitstel

nemen , dralen ; nienaiig'g'ohken
,

uitstellen; tot een' lateren tijd verschuiven.

^ IL, batav., brullen.— [C] ; een verkeerd

gehoord t^ngoh (T.).
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t

•H-

j5sji,ji* tenggiri, (en, minder goed,

tei^iri), naam van een^ eetbaren

zoulvvaler-visch ; soorten: l. ba lang; l.

löbok; t. papan; L Icëding.

teiig'giliiig: — van giling —
mierenelev, zoo genoemd, omdat

hij de eigenschap heeft, zich tot een' kogel

op Ie rollen.

. Kjt-5 teiig'iigal, batav., onrijp, ongaar,

onnut, onverstandig enz. — [B.].

V laiiglong— oorspr. chin. —
, groote

papieren lantaarn, -— z. iiug.

<XiLj\ «leiieiigoli, bulken, /omew; pertengö-

han, bulhing, loeiing,

<^L5t-3 teiig^ngali, midden; viiddclpunt; helft;

gedeelte; s^t^ngngah, eene helft; een

gedeelte; midden; in het midden; te midden;

ten halve; katti s^tQnggah dari pada

'oelama, een gedeelte der (eenige, som-

mige) geleerden zeggen; t. astana, het

midden vaneene vorstelijke woning, gevormd

door de twee middelste rijen pilaren over

de geheele lengte van het gebouw; t.

bQk(,irdja, midden in U werk zijn; goed

bezig zijn met werken; V. naik, midden

(jnist) in *t rijzen of toenemen zijn (ook

van kooplieden en dergelijke); t. hari,

middag; t. döèwa, een en een half; t. dööwa

pdiloeh, vijftien; t. töêdjoh prëloeh, t'y/-

en-zestig; L tïga ratos, twee honderd

^yfliy^ 1- ^nipat riboe, drie duizend vijf

honderd; sanui t.^ in het midden; nieneng-

iig'ali, het midden uitmaken; tusschen beide

komen; keteiigiigalian, midden, middel

punt; helft; peiieiigiijfall , wat het midden

uitmaakt; middelaar; perteiigiig'ahaii , mid-

den; helft,

teiigiri, z. tenggiri.

c /

*S > pers., hitte, warmte; glans.

w ^

—XsLJ^ coll. (nom. unit; i^-Ui), appelen,

Af'^Xf) [s (mal. t oefah ah), z. ^liJ.

LHJ^VaJ, cljjUJ en ci^^Ui', afstand;

versch il; dj a o e h t a fa w o e t nj a
,

dat verschil is groot,

, xQJSlxiji, nauwkeurig onderzoek; w't-

vorsching,

Z y y

C,,, ^ *fi—^ ' '^^^ ^'^^'* elkander scheiden; het

gescheiden zijn.

V^ ^
^
A_V . het met nalatigheid te werk gaan;

hel eene gelegenheid laten voorbij-

^j^

gaan.

o /

L.^ -CL^ ^Jl3 > het twee of meer dingen van

elkander scheiden: het verdeelen.

c y

vV^^-
*

> , uitlegging; verklaring.
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/ WL^Jy (nial. tafasjsjï), het zich uitbreiden;

het zich uitzetten.

VjLJLr?A V . ontleding; afdeeling; duidelijke

^ uiteenzetting; ontwikkeling in bij'

zonderheden.

^/jn V . het als uitstekend beschouwen;

het als uitstekend prijzen; het voor-

trekken; voorrang, aan iemand toegestaan;

meerdere voortreffelijkheid; in de gramm.:

superlatief.

CiisAILJ toefang'ka ~ pers. CSj^ (spr.

loefangg) — , musket, vuurroer;

vuurpijl.

Z /

JSkSLJ ^ herdenkifig; overweging; overleg-

ging; overpeinzing.

( >j^aAA_> • arm-, insolvent- of failliet'

verklaring; nieiitafliskeii , arm,

insolvent of failliet verklaren.

(ij y y

] 4.d-j\ het voorspellen, inz. iets gun stigs;

voorspelling enz.

y 5

dti^*, soorf van wild beest, zoo groot als

een kleine hond, doch van de gedaante

eener kat.

y y

tt^*, het allengs begrijpen.

Zy y

{^ Q^* I. top, interj. voor een zacht kloppend

geluid, zooals hv. dat van een bock,

dat op een ander geworpen wordt.

* IL, batav., chineesch dobbelspel. — [B.] ;

topaii, (jav.), dobbelen; orang patopan,

dobbelaar. — [T.].

III. z. uJy (ï.).

IV., top-S of tïba-!2, toevallig; onver-

wachts; bij slot van rekening.

c q3' teppa (zelden), muur.

^/-SuLi* tapati, w. suni., zijn woord ge-

stand doen Tvgl. berk apa t i op

bl. 225, rechts, T.), — [N.].

Ui

rryJLj teppat, recht, zoowel van de richting,

als van het punt werwaarts de richting

is; het midden, in tegenstelling van de kan-

ten of randen; barat t., het rechte westen,

in tegenoverstelling van eene andere weste-

lijke streek; djalan t., recht op iets af gaan;

k^nna t., in het midden (niet op den kant) ge-

raakt; tïkam t., loodrecht naar beneden steken.

^^KwiLJ tepas = terpas. — [M.].

/ KWsiLS* tepoes, naam eener plant, gelij-

kende op de lengköêwas, doch

grooter, en welker wortels in de genees-

kunde gebruikt worden.

/ >>kA_> I-> menepis, slaan of afweren met

den rug van de hand (z. tam p ar).

*II., tepis, jav., rand, kant. — [C.].

{ j^4>iLj teppas, al wat dient om iels dat

in eene holligheid besloten is, zooals
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bv. eene lading in een vaartuig, kleederen in

een' koffer, shdlend (e bedekken^ zoodanig dat

de randen van het dekkleed tussclien de wan-

den van de holligheid en het daarin beslotenc

gesloken worden; meneppas, sluitend bedek-

ken enz,; p^noeh berteppas, van eene kist

zoodanig vol , dat het deksel als het ware de

t ^pp a s vormt, vol tot aan het deksel,

^ mJLJ tepaiig, vatten, zooals bv. eene spiets,

die men werpen wil. — [L.].

iJLli tepoeiig, meel; meiiepoeng, tot meel

maken; t. law^ar, rijstmcel, op zekere

wijze toebereid, eene soort van l)ehoedmiddel,

waarmode sommige voorwerpen bij sommige

gelegenheden bestrooid worden, zooals bv. de

l>ruid en de bruidegom, na het gebruikelijk

bad, of vaartuigen (z. ouder tAwar II.). Het

bewerpen dér vaartuigen is voornamelijk bij

de zeeroovers in gebruik; daon t. t., soort

van wijwaterkwast van zeven verschillende

bladeren (van de setawar, de dj(l3wang-2,

de hati-2,de bangoen-2, de rïboe-2, de

sepöêleh en van de jonge spruiten der sam-

ba u), waarmede bruid en bruidegom, ie-

mand die de besnijdenis ondergaat en zieken

op bijzondere wijze besprenkeld worden: t.

boengkoes, soort van versnapering, in een

pisangblad gewikkeld en in stoom gekookt;

l. bawang, soort van pastijtjes; t. badak;

t. büöuga; t. torak; t. koescei; t. gomak,

allen versnaperingen.

^ ^Ly^JKJJjJ tengangkaiif, batav., blaar. —^
[C.].

i^ QQ Y . menepok, zachtjes met de vlakke

hand slaan; in de handen klappen.

(^ ^irij^* ' meneppak, met de hand afweren,

bv. een' slag.

L OJl_V ' meiieppok, besmeeren, bekalken

bv. een vaartuig.

i^y taplak— verb. ned. — , tafellaken.

r'\
meiieppani , de vlakke hand leggen

op iets, bv. de borsten van een meisje,

bevoelen, m dien zin.

Af[V tepoe, van een vat boordevol; van een

vocht tot aan den rand van een vat

staand, zoo hoog als de rand van een vat

van een vaartuig alle zeilen bij hebben.

. ^cLï tfPij rand, boord, kant, zoom; lijst:

oever; grens; menepi, aan den kant

gaan; naar den kant, d. i. op zij, gaan;

menepiken , naar den rand enz, brengen:

op zijde leggen: bertepikeii ^mas, van

gouden randen voorzien geworden zijn, — ^

tapian, w. sum., badplaats, — [N.].

xS tapëkong of patëkoiig, en hier-

van pa têkong (vader Tëkong,

alsof tëkong de naam en p^, vader, de

titel ware), voorts topëkong en hiervan

weder 1 5 pëkoug (grootvader Pëkong),

en eindelijk tëkong en pëkong (ontstaan
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door die Iwee onderstellingen) — oorspr.

chin.— naam vanden bekenden ehineeschen

heilige ; r oêm a h t., chineesche pagode of kapel,

i Q V tak, interj. voor een geluid, zooals

bv. dat van een^ steenen vloer, waarop

men met een hamertje klopt (helderder

dan toek); zoodanig geluid (z. ketak,

l^tak en k^l^tak); tak-toek (z. toek),

met herhaling en verscheidenheid van geluid

(helderder en doffer), zooals dat van een'

steenen vloer, waarop iemand met harde

hakken loopt.

L JLy toek of tok, interj. vooi* een geluid

(doffer dan tak), zooals bv. dat van eene

tafel, waarop men met den knokkel van een*

vinger slaat (doffer dan tak): zoodanig ge-

luid (z. k^toek, letoek en k^l^toek);

tak-toek z. onder tak.

')^L.JÜ' tik z. sQtik. — [T.].

c /

y/sJ^ÜmJ 9 hel begraven; het doen hegraven,

c /

^ > {^Vp V . goddelijke voorbeschikking, qod-

delijk besluit; noodlot; eigenlijke

beleekenis (sens virtuel) eener uitdrukking;

wat in eene uitdrukking begripmatig opgesloten

is; bepaling; schatting; onderstelling; in de

gramm. virtueele zin, virtualifeit.

) w^cXÜ-J» takdirail, naar innerlijk of in-

wonend vermogen, naar kracht en

beleekenis [virtualiteit].

u/ c y

/C wXAiLJ (ïïial. takdïï*ï)' ^^ goddelijke

voorbeschikking enz. betreffen^

de; virtueeL

/ >J4^)CXiL>t zuiveritig; heiliging.

^.
cXÜ3' ' het doen vooruit gaan; het doen aan

het hoofd, gaan; het aanstellen over

iets,

Z y y

L^ J J^Js J
het streven naar den toegang tot

in de nabijheid van iemand; hei

naderen,

c y

^ C y

\\^ >A3' ' f^^i benadering.•v'
c y

5, bevestiging; bestendiging

jL/ori_V taksir — verb. ned. — mentaksir,

taxeeren,

^JLJL/^Q V . verkorting; nalatigheid.

/ pU^ v tlkpi — oorspr. chin. — , soort van

piek met drie punten, die van weer-

haken voorzien zijn.

cX^JJiLJ 9 navolging; nadping, nabootsing,

j\_V , vermindering.

) ftÜ_V phir. van ^^ .

/

y
y y r>
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/ C ^£LJ 9 godsvrucht; vroomheid; onthouding

van het kwade. — z. t^köëwa.

/ C éSLJ ^ het sterk zijn; het sterk gemaakt

zijn; het versterkt zijn; verster-

king.

y c /

dt«> êJLy (mal. t a kw ij a h), versterking; aan-

moediging.

c y

^-r vaststelling; verbetering; dag-

wijzer.

y

, o V (mal. takï) plur. )yu en ui^L onthou-

dend; godvruchtig,

^X^jwiLj 9 kluistering ; verhindering ; beper-

king; restrictie; betoovering; band

(van een boek).

^ L^ K-3 teka, batav. (uit *t jav. of bal.,

T.), duidt afkeuring aan; t. bagi-

toe, hoe kunt ge zoo zijn! — [B.].

iJiSsJi tik, inlerj. voor een geluid, zooals

bv. dat van een' waterdroppel, die uil

de boogte op iets bards valt; zoodanig

geluid (z. l^tik).

w

iJl^sJi tekka, z, t^rka. Eene wijziging, meer

gebruikelijk dan bet oorspr. , is tekd-

teki; — tekkaan, kansspel, gelukspel,

hazardspel; jang ampóênja t., de bankier

vctn een hazardspel.

\^Ji, tekd-t^ki meer gebr. wijzig, van tek-

ka-tekki; tekd-teki terbang, raadsels

opgeven en oplossen, door een woord,

dat men bedoelt, zoo schielijk mogelijk,

als ware het vliegend, te spellen, daarbij

de klinkers, in plaats van met hunne na-

men (baris dijatas, baris dibawah en

baris dihadapan), met de namen der

analoge verlengingsletters (alif, ja en waw)

aan te duiden; bv. dal-alif-ta-alif-nga ïtoe

apa? waarop de andere, als bij het begre-

pen heeft, datang antwoordt, of een woord

aan te geven, door eenvoudig de letters

waaruit het bestaat uit te spreken, bv.

kaf-mim-alif-noen, voor k^man^. Van

deze wijze de woorden aan te duiden, in-

zonderheid van de eerste, bedient men

zich, om den kinderen het spellen spelen-

derwijs Ie leeren; b^rtjakap tekS,-teki

terbang, met elkander praten, door de

woorden zoo te spellen^ dat zij voor min

geoefenden raadselachtig zijn; ëdja teki-teki

tQrbang, wijze van spelling in schrift,

waarbij de klinker geheel willekeurig door

de verlengingsletters uitgedrukt worden; bv.

H /.t\a-3 takan, kramp. — [R.].

A A'^ V tekawaii^ = tengkawang.

w / /

j*, verhoovaardiging ; trots.
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C y

J,aaJXj> J
/'<^^ i^roo/ maken: het zeggen der

woorden^ j ^xil); vergrooling,

y o y

ï y^J<JJ\Ji (mal. takbirah), — noni. unit.

van het voorgaande —, eene en-

> ^V l J ui ^

kele uitroeping der woorden ^> ixJJK

(j^^yS^^f nienekkat, besHkken (met steken

heen en weder besteken), bordu-

ren; verschillende wijzen: t. b^rsöëdji

bïlang; t. rakam.

H- LlSsjiS<>9 segala tektek-bengek, batav.,

allerhande prullen en vodden.—
[B.1

y y

, het dikwerf terugkeeren en op

nieuw beginnen; herhaling,

o y

'S, herhaling.

het iemand edelmoedig verklaren;

o y

^ eerbewijzing; plichtpleging; groet.

U"^i tekis, dicht aan den rand, zooals

bv. naaisel, een weg.

o y

vorm.

\ het breken; in de gramni.: het

gebruiken van een onregelmatigen

itSj» menekkang, de zijwanden van een

gat of eene mijn zoo hekleeden en stut-

ten , dat zij niet kunnen instorten.

u;

C, Qj5s^' tekkap (of tekkoep), waarmede

iets bedekt wordt; iets hols, dat

op iets gezet wordt (bal. tekep, dekselj T.);

koepeldak; tiieiiekkap, bedekken of dicht

houden, bv. den mond eener flesch, een

zundgat en dergelijke, met den duim of

iets anders, zijne naaktheid met de hand

(bal. nekep, bedekken, T.); met iets hols

bedekken, overstolpen; i. sampan, hout of

planken, waarmede een stuk van den

voor- of achtersteven eener sampan bedekt

wordt; t. linggi, hetzelfde voor grootere

vaartuigen.

•^ L Q^^V tekek , batav., doof, stokdoof. —

i ^ L Q_>sV tekoek, batav. (soend., T.), om-

I vouwen; ombuigen. — [B.]; k^t^-

koek, verfrommeld (T.).

I

L Qj^V I. tekkak, zacht gehemelte; keel-

achtervlakte\ orgaan van den smaak;

natuurlijke smaak, dien men in den mond

heeft, zonder iets gegeten te hebben; ana^:

t., de huig; apa rasa t. töêAvan? wat

voor een smaak hebt gij in den mond?

iiienekkak, van den smaak van iets aan

U orgaan van de smaak voortduren;

manis-2 m., zoet, dat een* zoeten nasmaak

in de keel achterlaat.

II. ongehoorzaam aan verboden.

S tekok, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch.
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L^^ ySsS tekck, naam eener groote soort

van hagedis; t. b^sar, de bekende

gevlekte groote hagedis^ de gekho, die ook

op boomen woont en van tijd tot tijd een

geluid laat hooren; ïkan t., naam van

een oneetbaren zoulwater-visch , die een

soortgelijk geluid maakt.

/ N>0 tekal, van linnen hard, stijf, ste-•5f

vig. [L.J.

L^ JlxAS\^\ het opleggen van een' last of

moeielijke taak,

<^>0 tekkam, naam van een' boom, die

^ zeer goed timmerhout levert.

^ /*y^^ teken, jav., staf, wandelstok, —
[c.]-

.,J>0 tekoeii, vast en onvermoeid aan een

werk; plakkend.

w

.*S\^ tekkaii, wat drukt ew^.^ doch alleen

in samenstellingen; menekkaii, druk-

ken , persen , onderdouwen ; onderhouden ;

planken voor een vaartuig tegen het geraamte

aanbrengen; t. koendai, z. onder koendai.

A>sJ> (sommigen leiden het van lS^'

af), badjoe t^köèwa, nauw aanslui-

tend buis, dat, bij wijze van hemd, door

mannen en vrouwen op het bloote lijf

gedragen wordt.

£ ^\Ji z. terkflêkoer.

^ y ó^S tikoeloe, w. sum., een hoofdtooi-

sel voor vrouwen; — potjo wordt

er dikwijls bijgevoegd; dustikoeloe potjo,

zulk een hoofdlooisel met Idoemen ver-

sierd (tengkölok, T.). — [N.].

o /

f^^'a-
schepping.

I. tekï, z. onder US.

C5^'
* 11. soort van gras (jav., T.), met ge-

neeskrachtige wortels. — [K. (Abd. sch.

w.)].

*IIL, tekï-!^, singap., = t^rka-t^rki.

> , j5sj teké, koet., = lekek. — (T.).

^\;So tegari (jav., ï.), naam eener

plant, waarvan eene welriekende

olie gestookt wordt. — [Div.].

)S^k3 teg*aroen, soort van zijden kaïn

lepas, waarvan niet alleen de bei-

de uiteinden, maar ook het midden met

gouddraad, doch schaarsch, doorweven

is (vgl. jav. tigaron, T.). De tegaroen

wordt ook wel in den vorm eener kaïn

saroeng geweven (z. tj^lari).

*y

oy

J^>0 tegar, stijf, onbuigzaam, onverander-

lijk; — *batav. t^g^r, onverschrokken

onder gevaren, van iemand, die kalm en

rustig blijft, wat er ook gebeurt. — [H.];

t. k^mcëdi! stut, je roer! t^gar! stut zoo!

L ekor, naam van een' eetbaren zoutwater-

visch, met een stijven staart.
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J>s3* J
Mieiieg^or , aanspreken , toespreken :

aanroepen: aanspreken over iels: beris-

pen, verr%anen; 1. adjar, berispen,

^ fji^^ teg'as, jav. (teg^es, T.), belee-

kenis; uitlegging. — [C.].

i.-5so tegangi ó/t)/ gespannen, zooals bv.

touw, linnen, leder, de wangen enz.:

stij[hoofdig; halsstarrig; iveigerachtig ; stijf'

hoofdigheid; halsstarrigheid (z. r^ggang):

luenegangken, stijf spannen.— * (tagang)

w. sum.» stevig; vast; onhandelbaar; taai;

ikan t., taai vleesch. — [N.].

L Q /S^ y teg^ap, krachtig y stevig, sterk;

vierkant; gezet; vast; kloek; wakker;

krachtigheid; stevigheid; sterkte; vierkantig-

heid; gezetheid; vastheid; kloekheid; wakker-

heid.

i jLy\^ tfffok, slok; meiiegok , vocht slok-

ken; inzwelgen.

II. onvolgzaam; onwillig; onvolgzaamheid;

onwilligheid.

.SU

i ijJ^Ji teggak, overeind; opgericht; lood-

recht; meneggakkeii, overeind enz,

zetten; oprichten.

p^ l. tegal, Tagal, residentie en stad op de

Noordkust van Java.

*II., hatav. (uit 't bal. of jav., T.),

tegalan, droog rijstveld; open grasveld. —

ui tég'g^al, oorzdak; reden; conj., aangezien;

omdat; alzoo: praep., wegens; om (z.

sababV

^ Y^ ^?^'!^^ batav. (uit 1 bal., T.), de na-

luurlijke spoor van een baan. — [T,].

-K- irL/\^<)Ó<> tagalijat, rekken; verrekken;

verdraaien; uit het lid brengen;

zich uitrekken als iemand die pas ontwaakt.—
[M.].

.,Js3 l- teg'oeii, naam van een' boom, van

welks geel hout sloepriemen gemaakt

worden.

II. onbeweeglijk (stokstijf) in eene postuur

of positie, zooals bv. een soldaat in 't gelid,

een aangelegd geweer.

^JC^O tegoh, vast, hecht; bestendig, duur-

zaam; sterk; onwankelbaar; vasthoudend;

vastheid; hechlheid; bestendigheid; duurzaam^

heid; sterkte; onwankelbaarheid; vasthoudend-

heid; l. d^ugngan kata^ vasthoudend aan

zijn woord; penegoh, bij het weven eerste

inzet, die altijd sterker is, clan het eigenlijke

weefsel.

<?L>o (vgl. jav. tj^gah, T.), iiieneg'gfah ,

iemand, die handelt of wil handelen,

of iets, dat gedaan wordt of zal gedaan

worden beletten , verhinderen, tegengaan,

weerhouden, stuiten; pgrentah 1., verbod.
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d^
) tol — verl). ned. — , dol: romlol. —
z linggis.

Vj>* tella, achterhuis van de woning van

een vorst, onder een afzonderlijk dak,

doch zoo dicht, dat de daken tegen elkan-

der komen en men uit het eene huis in

het andere kan gaan. — Onder de goot

van de twee daken is een smalle gang,

rambat genoemd. — De deur van de tella

is de ingang voor de vrouwen van uit

het paleis. — Bij plechtigheden is de tella

de plaats, waar de vrouwen hare werkzaam-

heden verrichten.

^^>A>^\i' telabat, zigzagsgewijze schreden,

waarmede de hooge staatsdienaren

hij zekere feestelijke gelegenheden den re-

geerenden vorst naderen, om hunne huhle

te bewijzen (m^ndjoendjoeug dOêli; radja

b^r'adali); bertelabat, zoodanige schreden

doende zijn,

x- o^Ai* telatar, w. sum., ondiep. — [N.].

^A w«èi\^* telatas, naam eener soort van

kruid — vingerkruid; dacti/'

lis —.— [M.].

^ t^^ JLy /^Ay talStak, het kruipen der slan-

gen. — [L.].

•^/•o^^* telaten, batav. (uit 1 jav. T.),

geduldig: met lust; ^Bgga t., on-

geduldig worden, — [B.],

<^t-y^\i I- telatah, kenmerk; kenteeken; inz.

voorkomen van iemand, waaruit men

kan afleiden, wat iemand vjyi^ zins is te

doen, dan wel of iemand schuldig of on-

schuldig is aan eene misdaad of wanbedrijf.

*1I., jav., aarde; land; grond; provincie,

onderhoorigheid. — [C.].

(^•jc3 o^ teladan en toeladan — waarsch.

eene wijz. van toelatan (z. tóè-

lat) — voorbeeld; modeL

^ jk/jJjSo telasang (^^/^? T.), kleed dat

om de leest, om het midden van

het lijf gedragen wordt, — [M.]; benk.,

huikgordel . — [C.].

C jAy tclangoe, naam van een eiland bij

^ Madura.

t^ üi^Ai telapak (z. lapak), spoor of in-

druksel van de onderste vlakte van

iets, inz. van voet of hand; ook wel, inz.

in de laai der geneesheeren: de onderste

vlakte van voet of hand.

Lii ^\y telaja — skr. talaka — , put,

met of zonder water; groeve, ook

om beesten te vangen.

^ / -Jt^' *?1*1^» batav. [uit 't jav., T.),

tromp van een' olifant, — [B.].

/ y .^

iiXyC^Kjy (mal talamidjah), plur. van

/^
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ÖaJAÖ (mal üliiwah), hei lezen; hel

hard op lezen van den koran: het

zingende lezen van den koran; het overden-

ken; overdenking,

/•o^\y telajan (en bij verb. talïjan) vvijz.

van n^lajan.

^^^,,/sJo I. telab en telap^ van iets puntigs

hel indringen; meiielab, indringen. De

afleidingen door het suffix a n verwisselen

de ^ tegen de c-J.

II. plat doosje van porselein of glas, met

een dun deksel, ter bewaring van reuk-

werk en andere kleinigheden.

\,^^^ysXi I-» meneloet, een lak afzetten;

afleggen, — z. tjangkok en anggor.

II. (minder goed teloed), berteloet,

knielen, op een, zooals l)v. bij het bedienen

van den vorst van spijs of drank, of op

beide knieën: het bovenlijf voorover buigen
,

daarbij de handen op de knieën steunend,

zoonis de Mohammedanen bij het bidden;

mengangkat berteloet, de tafel bedienen,

het linker been geknield en het rechter

overeind staand. —
*III., doordringen van den zegen (K.).

^/.^iUs;\Aï telatjappan, z. tatjap.

(jJo teloed, z. teloet

x- ^)lXaj» taloedama, naam eener plant —
boerhavia — .— [R.].

y\y telor, ei; pop van een' vlinder; t. boeug-

koes, ei, waarin de foetus bij het uit-

broeien doodgegaan en in het binnenvlies

van het ei gewikkeld is; t. kapoe-2, v/m-

derei; pop van een vlinder; t. emas, gouden

ei; goudpop (chrysalide) van een' vlinder;

t. b^langkas, de eetbare eierstok van de

b^langkas; eene daarop gelijkende versna-

pering van eiwit en suiker; b (Bug a t. b.,

naam van een' struik, zoo genoemd wegens

de overeenkomst zijner bloem met een

eierstok van de belangkas;t boewaja,

(kaaiman-ei), bolle sodawater-flesch; seltser-

water-kruik (z. b 5 tj o ng) ; p öë s a 1

1

., tred van

het mannetje aan een ei; bertelor, eieren

hebben, eieren leggen,

•)(• / >^jkJo telas, z. taniboel.

•K-/«**#w»A> telesaii, batav. (jav., T.), bad-

kleed, — (B.); z. telasang.

/ jJOvAo^ meneloes, doordringen jloor of

uitkomen aan de andere zijde van

iels hols f
bv. den strot, eene blaaspijp, eene

goot, eene spleet, een huis (door de tegen-

overgestelde deur). — (z. t^roes).

iJo telang» (jav. teleng, T.), naam eener

soort van klimop met langwerpige blau-

we bloemen, waarmede men gebak blauw
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verft;bïroe t., t^lang-&/öfMw; pantjoeiigl.,

lange, scluiine slip van eene kaïn saroeng

van voren.

^ iJG I. teling, zandbank in eene rivier. —
[C.].

* IL en taling*, roede ofprikkel, waarmede

de buffel gedreven wordt. — [C.].

^ C^^^oJLaji telaiig*koe|), plal op den buik

liggen, — [L.].

JCXiJtAy telengkah (vgl. tengkah. T.),

oneensgezindheid.

^ / /^iiAV telangkai, overvallen. — [L.].

i^^ X,JtAy telaiiygi, bemiddelaar, onderhande-

laar ; koppelaar: bertelaiiffg'l, ah

telanggi fmgeeren.

^t^ qXj> talpa, batav., hoofddeksel, beslaan-

de uit de alêdja en de sal. — [B.] ;

een hoofddoek, Aoor een p^ngantèn gedra-

gen, en veel op een tulband (sorban) gelijken-

de. -[H.]; vgl ^y [T.].

t^^^^^^OX) I., menelap, van iets puntigs m-

dringen.

*II. plat doosje van glas of porselein,

met een plat deksel, ter berging van reuk-

werk en andere kleinigheden.

u. L qXV telak, leunen, melde handen, ar-

men enz.; ergens op steunen, — [L.].

ijjjo teleppok) plekken van verschillende

vormen van goud' of zilverschuim,

met een' uitgesneden houten vorm en wat

lijm of gom, tot versiering regelmatig ge-

drukt op geweven stoffen of papier; gemaakte

plekken, belzij van eene verf of van een

smeersel; gedrukte figuren of letters; meiie-

leppok, met figuren of letters versieren,

beschilderen, beplakken of bedrukken,

L^ JlA-j> telok, baai, zeeboezem, golf, bocht,

vnham; t. rantau, baaien en stranden,

L^ qA-V of ^aIj', het ontmoeten; het te gemoel

^ gaan; hel achterhalen; het vatten; het

ontvangen (ook van eene vrouw).

o y

), het onderwijzen, het onderrich-

ten; onderwijs; onderricht; les;

mem ba tja t., aan een afgestorvene bij

de begravenis het onderwijs voorlezen (op-

zeggen), namelijk wat bij in de andere

wereld op zekere vragen moet antwoorden

enz.; § adakah t., aalmoezen, die bij eene

begravenis aan dengene gegeven worden,

die de talkin voorgelezen (opgezegd) heeft.

CijOo telik, koet. (jav.), spion, — (T.);

meiielik, van nabij, op de plaats zelve,

bespieden, bv. den vijand in het leger zelven.

Ui

<sJSsJ<> (vgl- t^loekoe, T.), bertelekkoe,

met een* of beide ellebogen op iets leu-

nen; bertelekkoe bertongkat dagoe, met

een* elleboog op iets leunen, terwijl de kin

(bet hoofd) door de geopende hand onder-

steund wordt.
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iJSJö telekkoeng, kap met eeii neder-

hangenden kraag en eene opening

voor het gezicht; zoodanige hoofd- en schou-

derbedekking, dienende lot bidkleed der

mohammedaansche vrouwen (het gezicht

mag hij het bidden niet bedekt worden).

UI

^jiSJo (van tekkan), bertelekkan, met de

hand (handen) en naar beneden uit-

geslrekten arm (armen) op iets steunen; ber-

telekkan hlëtoet, zich voorover buigen , met

de handen op de knieën steunende^ zooals bv.

hij het inhuldigen van een' vorst, de voor

de balai staande bevolking, wanneer zij haar

daulali roept. Ook is dit één der positiën bij

het mohammedaansch bidden; b. pinggang,

de handen in de zijde zetten,

É,J/sA-3*> het afzien van en ophouden met

een werk,

•^ ^;i/sii-i^-Ao telampat, w. sum., te erg;

boven mate; uiterst, — [N.].

•)^ iii-^A-i* telimpong, w. sum., (klank-

nab.) een gamelan, een omroep-

bekken, — [N.].

^ ff„n,^,\,A telempap (minder goed p^-

l^mpap) = tabah I. (vgl.

t^mpap); bertelenipap , met een tabah

meten,

^ ^jlf A_y teloempah (bal. uitspraak van

;«Xci, T.), lederen voetzolen met

lederen riemen. — [R.].

MiVl.-NEDERL. WOOnDENBOEK. DEEL L

O y

0\/^j^\3 plui*- «^ÏJ» en ïikx^XS*, scholier.

/

^» wAJ (minder gebr. perian), menellan, slik-

ken, inzwelgen; verslinden; m^n^llan

oental, slikken alsof men pillen slikt, d. i.

ongekauwd.
'

-)(• tsjS VXJkX-i* telontaga , naam van een

gewas — aliernanthera den*

ticulata — .— [R.].

^XJL/oi telantar z. JjiJ,

^^S^vJLXJ» telandjoerr===terlandjoer; telaii-

djOèran, ie ver; te zeer; uitter-

mate.

3* telandjang, naakt, bloot, onge-

dekt; naaktheid, blootheid; tb cê-

lat of t. böêgil, z. boêgil; Iiertelandjang*,

naakt enz, zijn.

L o y^sza 1 aV tftlofiiidiopk (van toendjoek),

wijsvinger; beiteloendjoek,niöf

den wijsvinger wijzen; meneloeiidjcBki, met

den wijsvinger aanwijzen.

4AmJ (J9v., drie, T.) telcê, eene van de drie

pitten eener boewah k^ras, die tot het

sQm^ttjah-^/?e/ gebruikt wordt; böèwah

k^ras t^löê, eene bcëwah k^reiS met drie

nootachtige pitten (in den regel heeft zij er

twee), waarvan er gewoonlijk een is, die

eene bijzondere harde schil heeft en daarom

gezocht is, om er s^m^ttjah mede te

2ö
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^
spelen; bcêwah salak t^löê, salak-vrwe/iï

met drie pitten; mana si t. akoe? waar

is mijn teloe?

, telau-3, plaatsen van eene andere

inz. lichtere kleur of hoedanigheid;

zoodanige plekken of vlakken; bertelaii-3,

gevlakt zijn; niet van ééne hoedanigheid zijn;

ongelijkmatig zijn (bv. bevelen); perentab

b§rt^lau-2 s^p^rti panas dibeltêkar,

zijne bevelen zijn ongelijkmatig , zooals de

zonnehitte in het kreupelhout,

•H-LHJ 4XJ telöêtoe, jav. (t^löêtoeb, T.),

vlakken in een kleed. — [L.].

(^^^JLJ (vgl. telakkan, T.), bertelöêkoe,

met den elleboog op iets leunen;

bertelcèkoe m^nongkat dagoe, met den

elleboog op iets leunen, met de hand onder

de kin of met de kin in de hand.

•H- Lli^ êJo telcêki, batav.,uit "'t jav., damast;

zijden stof; anjelier. — [B.].

cJiAy I-^ menelahp voorzeggen; penelah,

wie voorzegt, voorzegger; penelahan,

voorzegging.

II. (en soms ook, bij verk. lab), reeds,

al; s^t^lab, 7iadat.

:^ AX> teloehj jav., tooverij. — [C.].

WX >^

(J^ het ontbijten; het gebruiken van

iets lichts vóór den maaltijd.

j OsjS^ I. (vgl. II.) teledor (zelden), zorge-

loos, achteloos, onoplettend; onver-

schillig (z. lengah en lalai).

*II., batav. (port. traidor), koppig;

schelmachtig; schelm, schoelje; vagebond

(als scheldwoord). — [B. en T.].

^ LL5^ cXaAS* telëdek, jav., dansmeid.— [C.].

^ L-^iiw^AA) telïsik, uiivorschen.— [B.]. —
z. s^lïsik.

ó* telinga, oor, ook van levenlooze voor-

werpen, als die twee ooren hebben,

zooals van pannen, vazen en dergelijke;

kruk of draaier, waarmede iets, bv. een

spinnewiel, een koffimolen, gedraaid wordt

(z. tangkai); t. lman, strop, om er de

voorschoot van een matten zeil in te leggen,

door middel van den p^ntjatji, die er

doorgestoken wordt, om het terugloopen te

beletten; t. g a dj ah, naam van een^ breeden,

platten, niet eetbaren zoutwater-visch; —
^^t. babi, soek., pandeksel van een vuur-

steen-geweer.

^jiÜjJo I- telipoek, naam eener soort

van waterplant— nymphaea— met

groote bladeren; t^linganja seperti t.

lajoe, hare ooren zijn als eene verwelkte

t^lipoek, d. i. eenigszins slap, zoodat zij

zich, bij 't gaan, door de zwaarte der oor-

versierselen trillend bewegen, dat voor eene

schoonheid bij vrouwen gehouden wordt.
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*II. hut; loods. — [C.].

^t^waAj telijan, koet.;, ijzerhout, — [T.].

I. tam z.o 1. lain z. >-^ en ^.

IL, pers., katarakt, zekere oogziekte.

III., interj. voor een bulderend geluid,

zooals bv. dat van een zwaar plat lichaam,

dat uit de hoogte plat op den grond valt;

zoodanig geluid (z. gementam).

^^IV. tam-tam (ook tom-tom en tan-

tam van 1 jav. tom), men., zekere in-

digo-soort. — [T.].

o* I. toem, soort van vleesch- of vischspijs in

^ een pisang-blad gekookt.

II., interj. voor een bommend geluid,

zooals bv. dat van een losbrandend kanon;

zoodanig geluid (z. Ie toem).

^ o* I. torn, jav., de indigo-plant, — [C.].

f
*II., batav.— verb. ned. — toom. -— [B.]

;

tom doeri, eefï toom met ijzeren punten,—
[T.].

III. z. onder tam IV.

>^ tim,— oorspr. chin.—, soort van bouillon,

^ in een' pot, die in kokend water staat,

gekookt; m^ng^tim, tot eene soort bouillon

maken ^ als het vs^are timmen; koken in een*

pot, die in kokend water staat.

C y

v3*. ^y *^ voltooid, ten einde gebracht of

^ voleindigd; — staat veelal aan het einde
ui ^ C >»

van geschriften, — z. ^i' en ^'.

VmJ>, |4«ï en ^*, einde; aanvulsel; volmaakt-

heid; — staat veelal aan het einde van

geschriften.

O \w|0 temaboer z. onder tab o er.

^ \Lf^> tomara, soort van vs^apen. — [R.];

jav. (T.).

A jV-^J temaram z. taram.

/is/jL|Ö tamasa z. UUJ.

/

U]g\wfó\ pers., wat door het te zien uitspan-

ning , verlustiging , onderhouding ,

vermaak verschaft, schouwspel, bv. apen-

spel. Mal. verb. zijn: tamasa en t^rmasa.

Dit ^^Uy heeft men voorts ook afgeleid

van een denkbeeldig masa, waarvan echter

alleen memasa gebruikelijk is met de bet:

eene uitspanning nemen; zich verlustigen;

zich vermaken,

^ ^JLS \«4J tamaka, eene harde houtsoort,

die fraai gepolijst kan worden en

waarvan de inlander gaarne zijne krisheften

maakt. — [R.]; verbastering of vergissing

in plaats van 't jav. timaha (T.).

. jL|o temali z. tali.

r
fcV.^* en ^UJ, het geheel zijn , het gaaf zijn;

het volmaakt zijn; het geëindigd zijn,

het voltooid zijn, het afgeloopen zijn; slat,

einde, voltooiing, afloop; geheel, 9(^(ifl

%r
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volmaakt; geëindigd, voltooid, afgeloopen;

wat strekt, om geheel enz. te maken: comple-

ment; ^UüT Ic volmaaktelijk.

t3lk/o\.^|0> en iloUj', het geheel zijn, het

gaaf zijn; het volmaakt zijn; het

geëindigd zijn, het afgeloopen zijn; slot,

einde, voltooiing, afloop,

X" ij\w|0 temajoeng, koet., wandluis,— [T.].

/ /

^^V .|-._y plur. van Iaj^,

\
^

^^^^,^.40. tamboe-!^ (z. t^bcê-S, T.), soort

van ringen ter versiering. — [L.

bew.].

^^^^y^sj^^ tambi— tamil., jongere broeder—

,

praedicaat, aan Klingaleezen zonder

onderscheid gegeven, ook door de Kling-

aleezen onder elkander, doch in andere

verhoudingen.

^^^^,^^,1^* L, menoemboe, onder iets omhoog

steken, zooals bv. een knikker onder

een tafelkleed.

^fll. (jav., T.), toetoemboe, vierkante

doos van bladeren. — [L.].

^flll.) toemboe menoemboe, w. sum.,

iets dat vaü veelkleurige lappen gemaakt

is, zooals een lappendeken, sprei of harle-

kijnspak. — [N.]. — z. toerang menoe-

rang.

^ \,^^y\j^^ tomba, ondersteunen. — [R.].

^^^^,^s,„|0> timba, putemmer; menimba, put-

ten y uithoozen,

LlUwc^ö tembatoe, de vrucht van de nï-

pah-palm; s^p^rti t. dihempas,

als eene nïp ^h-vrucht, die men op den grond

smijt (vsraardoor de deelen, waaruit de

vi'ucht bestaat, uit elkander vliegen).

^ *y\^r^y tambatar, naam eener soort van

paalworm.

i^^ ^ Vjl^* tembaki of selajar, naam eener

zeer vergiftige vliegende hagedis.

io\js^ tambakang', naam van een' eet-

baren zoutwater-visch (in de Lam-

pongs wordt de kuit gezouten, terwijl de

visch ook in de rivier Toelang-Bawang

voorkomt, T.).

PVa-^Ö tembakoel (van bakoel), naam

van een kleinen niet eetbaren zoet-

en zoutwater-visch, met een' dikken kop

en daarom bij eene mand vergeleken. Bij

laag water ziet men hem in menigte door

den modder springen, waartoe hij zijne

van voren zittende twee sterke zwemvinnen

en zijn' staart gebruikt.

^\^^ tembakau (port. tabaco, T.),

tabak,

I^^Vj^^ tembaga (prakr^t), koper; t

pöètih, berlijnsch zilver, pleet;

t. köêning, geel koper, messing; t. mêrah,

rood koper; t lantak, koper in staven of

andere vormen gegoten.
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\^^y^/^^ I., menambat, vastbinden; aanleg-

gen; verbinden.

*IL tambatan (weinig gebruikt), batav.

bijzonder; in U bijzonder, — [B.].

y^^V I. tambar, alleen van rijst zwart

(beneden het middelmatige in witheid),

slecht; beras t. berseh,n}>f, beneden het

middelmatige in witheid, maar gaaf en schoon,

*1I., jav., machteloos; krachteloos,— [C.].

y^-4Ö tamboer, — verb. ned. — , trom;

tamboer (z. .^aLL); bertamboer, op

de trom slaan, trommen,

^ ) ysu^o (jav., T.), ikan tambera, batav.,

soort van karper. — [B.].
Ui

9^9 yj.^ï tiriibaroewang; (van timba en

^^ röéwang) — ook wel eenvoudig

r öëwa ng— middenste vak in het ruim van een

vaartuig, waar het water uitgehoosd of uit-

gepompt wordt; aj^r i, het water in het ruim;

angin t., wind, die in de richting van dat vak,

d. i. dwars, inkomt; meniihbaroewan^, van

den wind eene dtvarsche richting aannemen,

7i y*-4Ö tembereli, naam vaneen* grooten,

eetbaren zoutwater-visch, die tot een

pikol en meer zwaar wordt; naam van

een* boom.

^( >^*^-4^* ^' tambas, doorzijpelen; door-

zijgen. — [R.].

* IL, tetambas, overval van ziekte.— [L.].

/ yèj<j^ I. (en timboes), menamboes, 6e-

dekken met aarde , zand, asch en

dergelijke, bv. een' aardappel met heete

asch; bedelven, ook van de golven; een gat

in den grond opvullen, aanvullen, dicht

maken. — * batav. (baK), menamboes, iets

ingewikkeld met heete asch bedelven om het

gaar te maken. — [T.].

¥:ll., tambcjêsan, driehoek. — [L.].

/ M>J<^^ temboes, een gat hebbend; door-

gestoken; menemboes, een gat

maken in iets; doorsteken; van wegen,

rivieren, waterleidingen, tunnels en derge-

lijke ergens uitkomen; temböêsan, wat ergens

idtkomt, water- of andere leidingen; tunnel,

loopgraaf; penemboes, wie een gat maakt

enz, — * soek., stamper in 't algemeen;

zuiger, bv. in eene pomp.

/ AM^A^* toembas, bv. van eetwaren tot op

het laatste ziertje op, sterker dan

habis, waarmede het gaarne samenstaat

(habis t.) ; meuoembasken, tot op het laatste

ziertje opmaken.

^M^j^J^ tembessoe, naam van een' boom,

die goed timmerhout oplevert en aan

zijn* voet eetbare vruchten draagt; t.

samak, soort met geelachtig hout»

^A^^O !• tambangi, betaling voor het van de

eene plaats naar de andere brengen,

passagegeld, vrachtgeld; menambang, tegen

betaling gebruiken een vaar- of voertuig

of een rijbeest van een* ander; over*
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varen; medevaren; voor vracht varen, daar-

mede den kost voinnen ; tegen betaling op een

vaar- of voertuig of een rijbeest van de eene

plaats naar de andere brengen; tegen

betaling vervoeren, voor vracht overvaren.

II. geplaatst, gezet, gesteld; blootgesteld aan

een invloed [inz. iets, bv. water ^ op eene ze-

kere plaats, bv. het graf van een' overledene,

waardoor het eene geneeskrachtige eigen-

schap bekomt]; sympathetisch geneesmiddel,

verkregen door het plaatsen op eene zekere

plaats; menamban^keii, plaatsen, zetten,

stellen; blootstellen; meiiambang^ken lajar,

eene zeil bijzetten; m. aj§r, water op eene

zekere plaats zetten, ter verkrijging van ge-

neeskrachtige eigenschappen.

*IIL jav. (tam heng, T.), kvoade ma-

nieren. — [L.]; halsstarrig, koppig (vgl.

tamboeng, T.). — [C.].

*IV., batav., uit 't jav., touw. — [B.].

* V., batav., tijdelijk scheiden. — [B.];

bininja di tambang, van eenvrouw niet

meer met haar man te samen woonen,

zonder wettig van hem gescheiden te

zijn. - [H.].

^VL, men., een mijn, — [T.].

m^^^j^ tamboeng, balddadig; stout; vermetel;

balddadigheid; stoutheid; vermetelheid.

^ ^^4^ (jav., T.) tembany, zangwijze;

gezang, lied; poëzie.

iLs,-^* I., bertemboeng, elkander op weg

of op reis tegenkomen; tegen elkander

aanloopen.

II. anderhalf vadem lange, dikke stok,

dienende als wapen (de baton); maïn t.,

batonneeren ; bertemboeng' , batonneeren

(bal. n ^mbo eng, een slag pareeren, T.).

i.A-^* I. toembang, van hooge, rechtop-

staande voorwerpen omvervallen; me-

noembangken, omvergooien, omgooien.

* II. openrijten; openscheuren; den mond

open doen, om te spreken, — [R.].

i.x-|o I. tombong, kort kanon; houwitser;

mortier,

II. uitzakking (med.), bv. van de caruncu-

lae myrtiformes, den uterus, den anus; t.

njijoer, de nog in de kokosnoot beslotene

bolvormige kiem; t. damar, de sintels van

een A.dimdiV -toorts of -lamp; ïkan t. d.,

naam van een* eetbaren zoutwater-visch.

iA»4o\ inenimbang, wegen, overwegen;

betalen met iets, als tegenwicht; het

tegenwicht houden aan iets; m^mb^lï t.

tcênai, met gereed geld koopen; timba-

ngan, wat gewogen enz, is; weerga; weeg-

toestel, weegschaal; ba toe t., gewicht om

te wegen; t. b^lah bahagi, vermindering

eener straf, wegens verzachtende omstandig-

heden of andere consideratiën.

^ i-Ai4^V tèmbang, batav., zekere zeevisch.—
^'

[T.].
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(^ Jlx^* tambak, schoeiing, zooals van eene

rivier, een terras; rfijA;, bedijking,

dam, ingedijkte plaats ; dok, gemaakte kolk;

ingedijkte vischvijver; muur van iets, dat op-

gevuld moet voorden, zooals bv. de vloer

van een huis; pedestal; grafzerk; menam-

bak, bedijken, bedammen, schoeien; opvul-

len, dempen, in dien zin; den voet van

planten met aarde aanhoogen.— * tambak-

ken, w. sum., voor het midden van

het lijf plaatsen, zooals eene kris. — [N.].

L«Jl\-fj tembok (vgl. tebok, T.), van ge-

v^even stoffen, matw^erk, papier en

dergelijke, en ook van tanden een gat of

gaten hebbend; doorboord, in dien zin.

^ t^JlA-^ö toembak (jav., T.), roede; meet-

roede; een vadem, maatnaam voor

hout. — [L.].

C,,^_Ü>iw|o 1-5 menoemboek, stampen, stompen,

stooten; beuken, bonzen; verbrijzelen

door stooten; breken; ketoemböêkan, werk,

dat één of meer personen te verrichten hebben;

taak, die één of meer personen te vervullen

hebben,

II. naam van een^ eetbaren zoutwater-

visch; t. banïr, soort daarvan.

L Ojl^ tombak, piek, spies, speer, lans;

menombak, met een piek steken;

t. sajang, schoor, dienende, op ind. vaar-

tuigen, ter vervanging van de boeilijns, om

het loeflijk van een zeil meer vooruit te

houden, ten einde scherper bij den wind

te kunnen zeilen; soort van kraanachtig

werktuig, kraan; daon t., naam eener

• plant, die als groente gegeten wordt;

bertombak, een piek hebben, van een piek

voorzien zijn, een piek gebruiken; maïn

b., zich met een piek verlustigen; met een

lans schermen,

• ^,

L
,

Jlx^|o , menembak, schieten met vuur-

wapenen (bv. een' vogel); op een

vast punt af sturen; in de richting eener

bepaalde streek van het kompas brengen

(bv. een' berg); afvuren, vuren; menembak

böêroeng dengngan p^lcëroe, een vogel

schieten met een kogel; menembakken,

schieten (een* projectiel).

C^^jlA^ I.^ menembok, van vloeibare stoffen,

inz. spijzen iets van uitscheppen en

weder in laten vallen, op die wijze koud

maken,

II. ophooging van aarde, steenen en

dergelijke; dijk, wal, muur; beer; menem-

bok, van een wal, een muur voorzien; be-

dijken; bewallen, bemuren,

C^Jsx-^* tembek, van voorwerpen, die naar

een doel geworpen of geschoten wor-

den rakelings aan het doel; het dichtst bij

het doel; rakelings aan een doel enz. zijn;



h<J»AAÏ 592 ij^

geworpen of geschoten voorwerp, dat rake-

lings aan of het dichtst bij een doel is

(z. a dj oen).

^. Kx-^\ hatav. (jav.), menambal, belap-

pen als een verscheurd kleed; bapak

tambal, iemand die een vrouw huwt, die

reeds van een ander zwanger is. — [T.].

. Ka^I* tamboel, toespijs, inz. bij dranken,

bv. bij de thee, den wyn.

*II. of t^las, eene zeer slechte aard-

vrucht. — [R.].

¥r. Kx^J tambol, tooverij, hekserij, — [G.].

.Ls»^*^ menoembal, haastig opslokken;

penoembalan , opslokking in haast.

\k^ tombol, /rno66e/, zooals bv. op den

snavel eener gans, als ziekteverschijn-

sel op het lichaam; knop, zooals bv. op eene

gong, van eene deur, kruk en dergelijke.—
z. tondjol.

KAi4J> I- timbal, wat tegen iets opweegt,

wie tegen iemand opweegt, wie tegen

iemand opgewassen is, tegenhanger; waardoor

iets symmetrisch wordt; menimbal, opwegen

tegen iets; het tegenwicht houden aan iets;

bertimbal, een tegenhanger hebben; s^lïgï

t a dj am b., houten werpschickt, aan beide

kanten gepunt; wie zich in schijn op de

zijde van elke van twee strijdende partijen

houdt, om er zijn voordeel mede te doen;

döëdöek b., aan den tegenovergestelden

kant even hoog zitten als een ander; tim-

balan, tegenhanger; symmetrie; 2^ of se-

timbal, naam van een* boom, die in de

geneeskunde tegen gezwollen beenen ge-

bruikt wordt.

*II., w. sum., de boorden of zijden van

een' weg of rivier. — [N.].

. K>c|0 ^ timboel, opkomen, verrijzen, te

voorschijn komen; ontstaan; vlotten,

drijven ; t. t ah i , drijven als drek , d. i.

tusschen water en wind; b^ras t., rijst,

die bij het wasschen boven drijft, d. i. hol,

door den korenworm uitgevreten; penim-

boel, wie of wat doet opkomen enz,; 'ilmoe

p., geheime weienschap, waardoor iemand

door slagen of stoten geene kneuzingen of

bulten krijgt, maar bij iederen slag of stoot

als het ware iets te voorschijn doet komen,

dat slag of stoot opvangt.

*IL, batav. (uit ^t bal., T.), naam

eener soort van broodvrucht-boom — arto-

carpus incisa — (z. kcêloer).

Vx>|ö tembel
,
puistje aan den rand van de

oogleden,

^LAa^* tembelang, van een ei bij het

uitbroeien verrot, nadat de embrijo

zich ontwikkeld heeft.

^jXj^ tembelan, naam van het grootste

der zoogenaamde Natoena-Eilan-

den.
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^ i^J^js^ (vgl. t^mboeloek, T.) tam-

belcki (lees: t^mboeloe-

kan, T.), de krop van een* vogel— [L. bew.].

^^x-40 tembam, eenigszins gerezen, zooals

^ bv. een kolombijntje; van de vrouwelijke

schaamdeelen van natuur eenigszins gezwol-

len^ dik, vleezig, mollig,

x*%*x-|0 tambaii, naam van een' eetbaren

zoutw^ater-visch ; soorten: t. dj eb oh;

t. s^töê, zoo genoemd, omdat hij zich

lusschen het zeew^ier van dien naam ophoadl.

..^j^^ tamboen (en timboeii), l'" van

levenlooze dingen hoop, stapel; tas

[grooter dan long gok]; 2^ dik^ vet, goed

in H vleesch; welgevoed, doorvoed; mollig,

poezelig (z. toempoek); t. tahi, naam

van een* boom, vs^elks hout sterk naar

menschendrek ruikt, welks vruchten echter,

die aan het onderst gedeelte van den stam

groeien, gegeten worden; terwijl de bla-

deren en wortels in de geneeskunde gebruikt

worden; menamboen, ophoopen, opstapelen,

optassen; bertamboeti, in hoopen enz. zijn;

tambcênaii, stapel enz,, mijt, bv. van rijst;

ketamböènaii, molligheid enz,; penaniboen,

wie ophoopt enz,; penamboêiian , ophooping,

opstapeling , optassing.

^ /^•A^* toemben (uit 't bal, T.), voor het

eerst; nieuwelings. — [R.]; batav.,

tegen verwachting^ bij verrassing, — [B.].

•^ /•^-^J, tatomban en tatoèban, geboorte-

vlies (z. toetoeb, T.). — [L.].

)f/ mSj<^ (tambonsoe), men., de dar-

men (soend. tamboesoe). —
[T.].

X- yw-*|0 tambo (lees: tamba, T.), w. suni.,

een geschiedkundig boek, voornamelijk

wanneer het over de afkomst der vorsten

handelt. — [N.].

%js,j^ , menimbau, door aanvoeging van plan-

ken verhoogen, zooals bv. een vaartuig,

eene kist, of verbreeden, zooals bv. eene

tafel.

/ K^ ^^ tembösa (minder gebruikelijk,

hoewel heler met het oog op

den oorsprong, is s^mbösa), — verb. van

^^xx^ (s a m b öë s a k )
,— pastij

,
gewoonlij k

klein en driehoekig; tjintjin i., pastij-ring
,

d. i. een ring met een kastje, om er iets in

te doen, als in eene pastij.

/ ^/jj 4A^* tembcêsai, naam van een rijkje

op de Noord-Oostkust van Su-

matra.

L/^ iLA-^o tembfëkoe, de kussens aan een*

mast, die met de steng en de

kussens zelven uit één stuk hout gekapt zijn.

^.p 4>^^* z- tamboeh II.

L JLJ tu<0^ tembCêloek, krop van vogels.

/•t %A«40 tembcëni, nageboorte: moeder-

koek (z. öêri).
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)f ••Jè aa^o z. onder taboh.

iKj<^ tambah, bijvoegsel; bertambah, ver-

meerderen, toenemen^ aangroeien; me-

nambah, vermeerderen door er bij (e komen,

zooals bv, een gulden eene som van tien

gulden; bijvoegen, bv. een* gulden; vermeer-

deren door er bij te voegen, met twee dir.

obj., bv. eene som van tien gulden (l^dir.

obj.) met een' gulden (2** dir. obj.); tambah

tS dapat, dat moest er ook nog bij komen,

dat ik het niet kreeg; tambahan, V wat

bijgevoegd is of moet worden (hoercêf t.,

ook hoer.öëf datajig^ affixen; prae-, suf-

of infixen); 2^ daarenboven; t. pöëla, daaren-

boven nog.

iXx^|0 I- z. onder taboh.

^ II., tambC^han (in plaats van^^^ T.)
,

koperen bekken om de handen te wasschen bij

U eten, — [L.].

^<Xx-40 I. tamboh en temhoh^ vergoeden;

zijne schade verhalen. — [L.].

*II., w. sum. (jav. tamboeh, niet weten,

T.), iets raden; T versleten. — [N.].

^Aj<j^>^ toemboeh, w. sum.^ lap, lappen;

stukken van katoen; iets lappen. —
[N.].

Aa^* I. toemboh, van \)\m\ien uitspruiten
,

uitschieten, opkomen; van zweren^

puisten en dergelijke te voorschijn komen;

opkomen; ketoemboh, pok; kinderpokken

(z. abilah); ook: ketoemböhan; soorten:

k. djintan, klein; k. k^toembar, iets

grooler; k. djagoeng, zeer groot; k. la-

koem, zwarte meest doodelijk; k. kertas

djatoK k^aj^r, het geheele lichaam be-

dekkende; — ^toemboêhan, batav., abces

wan binnen, bv. aan de lever.

^11. toemboh, w. sum.,= ^1^.— [N.].

^ <X/^-|0 tomboh, ontmoeten. — [L.].

^L-^«4^* tombe of ketombe, batav. (soend.),

schilfers op het hoofd. — [T.].

C. ykx^* tembiërang, staand wand; stag;

^
t. belakang of t. boeritan, ach-

terwant enz. van een mast; t. halcwan^

voorwant van een mast; menembëran^, in:

m. belakang of m. boeritan^ van den

wind in de door het achterwant en den

mast aangewezen richting inkomen; m. ha-

löêwan, van den wind in de door het

voorwant en den mast aangewezen richting,

d, i. kraanbalksgewijs, inkomen.

C. ^xx-|o tembëreng, klein stuk van iets,

^-^ meer breed dan lang, bv. van een^

koek, een' visch, een' akker; segment

(geom.); beetje, ftroA; (vgl. bat. tambiring,

T.); t. tadjam, sector (geom.); t. pandjang,

gordel (geom.); zone (z. djöreng),

L ^ >A>-#o tembërah, naam van een' boom,

die eene gom oplevert, gelijk

aan de g^tah p^rtja.
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LL> y^^^-4^ tembërek (of tembêkar), por-

selein; verglaasde aarde; scherf

daarvan of van glas, scherf; t. h ^toe\, por-

selein; scherf van porselein; menembërek,

de hoedanigheid van porselein aannemen;

als porselein worden; kristalliseren (intr.),

zoo als bv. suiker.

^/C ^\x-^V tambirai, Jacob Eversts-

visch. — [L.].

«^yj^>i tembijan^, naam eener soort van

piek.

o (z. tembër^k), menenibêkar,

als verglaasd worden; kristalli-

seren; mengkak m., een gezwel, dat de

hoed. eener scherf aanneemt.

/Jv./^/^* z. t^mikai.

^ iAAX^' tambïloeng (lees: tembilang,

T.), schop; spade, — [L. bew.].

L-ÜAAX-éö tambiloefe, soort eetbare paal-
•

worm.

^ 25 4ax«4.V tanibwah, boveneinde van een''

zetboom; de druif of knop. —
[R.].

' \j>\^|o\ zij is volbracht, zij is geëindigd. —
Het staat gewoonlijk aan het einde van

geschriften, en is dan gelijk aan ons: einde.

In 't mal. ook nog: ten einde, inz. met het

lezen van den koran door scholieren met

hun' meester (de gew. leer-cursus der Mal.);

zijne studiën (zijn^ cursus) volbracht heb-

ben; döêwa kali t., hij is twee maal den

koran door; mentammatken , ten einde

brengen.

\^2^'4<^ 9 temot-S, talmend, dralend.

cy

. Kaa..^*;» afbeelding, voorstelling; vergelij-

/
king, allegorie, parabel.

c/

lX/JS^-^Oj» verheerlijking.

c y

,^j^ (mal. t amar), plur. .^ en JSja:^,

dadel, inz. rijpe en gedroogde, ter

bewaring; tam r hindï {indische dadel),

tamarinde.

•)f ) ^^ temra, astrologie. — [G.].

/ c/

^)^^ Z.j^.

y /y
IS ^-|0 (mal. t amarah), knoop aan het einde

van eene zweep; verband van eene sluit-

rede (?).

/ W4v^\ tenias-S, orakel, door middel van

twee stukken kurkuma (kcênjit),

aan de eene zijde vlak, aan de andere bolrond

en verkregen door de overlangsche door-

snijding van een stuk van dien wortel. Die
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twee stukken worden op den buitenkant der

uitgestrekte vingers gelegd, met de platte

zijde naar boven, en na het prevelen van

eene tooverformule, nedergegooid. Valt het

eene van de stukken op de bolle en het

andere op de platte zijde, dan is de uitspraak

gunstig. Men raadpleegt dit orakel inz., om

den aard en den afloop eener ziekte uit te

vorschen; menemas-^ , aan de uitspraak van

zulk een orakel onderwerpen.

^|o teiDineiig-goeng, titel van den

tweeden staatsdienaar (de radja

niöëda niet gerekend) in het voormalig rijk

Djohor.

C^i^O !•> nienampa, verdenken, hetzij van

iets kwaads of goeds.

* II. (jav.^ T.) , iets in beide handen

dragen, bv. een geschenk, een' brief. —
[L.].

*«
^

-^ C^ Q-^ 1., tailipoe, helpen werken. —
[L.].

*II. geperst; gekneusd, — [C.].

*III., batav. ('t jav. t^mpoeh, T.),

in katampöëan (lees: kat^mpöêan, T.),

moeten vergoeden (vlg. t^mpoh^ T.). —
[B-l-

C d ŝ I., menampi, ivannen, door het,

bv. graan, beurtelings op te gooien

en weder op te vangen; van de borst snel

op en neder gaan.

*II. naam van zekere vrucht, die te Pa-

lembang groeit. — [L.].

C Q.4J, menempa, smeden^ hameren; vor-

men, bv. een beeld, een' baksteen;

beeldhouwen; i^mf di malaka, smeedsel van

Malaka, vroeger beroemd om snijdende

wapens; jang ra^n^rïma t., voat zich laat

smeden of hameren, d. i. metaal; tempaan,

geslagen werk; penempa, wie smeedt enz.,

smid; beeldhouwer.

^C Q^ tempoe, grofsmid. — [C.].

.
\ ^

.-t^
.

^
9 menoempoe , drukken of steunen

tegen iets, hetzij om aldus in rust

te blijven, of om door een* schielijken

druk het steunpunt te verlaten, zooals

bv. bij een* sprong; bertoempoe, bezig zijn

met drukken; voet tegen voet hebben; bij

weddenschappen evenveel gezet hebben ;

kakinja bertoempoe di mëdja, zijne voe-

ten steunden tegen de tafel; tempat ber-

toempoe, het voorwerp waartegen men drukt

enz.; menoempöêken , doen drukken enz.;

dwingen te drukken; drukken met iets;

zetten tegen iets; kakinja ditoempöëken-

iijalah kepada mëdja, hij zette (deed

drukken) zijne voeten tegen de tafel; tem-

pajan ditoempöèkennjalah kepada pang-

kal pahanja, zij zette (deed steunen)

den waterpot op hare heup; menoempcëi,

met drukken tegen iets behandelen, d. i.
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iets drukken met iets, bv, eene balustrade

met de voeten, die men er tegen zet:

mêdja ditoempö^injalah d^ngngan ka-

ki nj a , hij steunde tegen de tafel met zijne

voeten; bertoempoe-toeihpöèwan, drukken

tegen iets van weerskanten; b. kaki, met

de voeten tegen elkander steunen; toeiii-

pS^wan, steun; steunpunt (maler.); alles

waar het einde van iets tegen komt; t.

kaki;, iets, waar de voeten tegen steunen;

de voetenpfank van een ledekant t. orang,

plaats werwaarts zich veel menschen be-

geven^ plaats van bijeenkomst; t. haroes,

waar een stroom tegen aanslaat, inz. waar

twee stroomen van verschillende richtingen

tegen aanslaan; t. h. a koe ini, ik ben

een toempoêwan haroes, d. i. ik krijg

van hier en van daar knorren of slaag;

t. gelombang, waar de golven tegen aan

slaan, breekwater, waterkeering ; mati di-

toempoêan, gestorven even vóór, bij of

even na de geboorte; penoempoe, voor-

werp, waartegen men drukt of steunt;

p. kaki, voetenbankje; setoempoe, voor-

werp of plaats, waarop men den voet zet,

om te springen, steunpunt voor een*

sprong.

L
,

ft^y. menimpa, van boven vallende tref-

fen; vallen op iets; nederkomen op

iets.

C^-Jii4J tempoe z. tempoh.

/Jui^J I. tempala, naam van een zoetwa-

ter-vischje, dat men in een glas

met een ander van zijn soort laat vech-

ten.

* II. huppelen als de jonge bokjes, —
[L.].

/igojuLlo I. tempaoes, naam eener soort

van civet, dat zweerén op het

lijf krijgt, die zeer welriekend zijn en als

reukwerk in den handel komen; het reuk-

w^erk zelf.

II. z. paoes.

(jj)
VjLf^V en J\yUi> tempawan en tempa-

wan — .van tempa — gesmeed;

gehamerd; geslagen. (De 2'^^ hier opgegeven

spelwijze denkelijk toeteschrijven aan de

veronderstelling dat het uit t^mpa en H

skr. suffix wat, wan, bestaat, T.).

^ L ji^Vol^V tempajak (bat. tamponok,

soort tor; lamp. tampajoeng,

klein nest van witte mieren? T.), soort van

witte mier? — [P.]; z. t^mpojo^ (T.).

/o uLfi tempajan, groote aarden pot, met

wijden buik, martavaan; t. tapak

gadjah, eene zwart verglaasde tempajan,

van onder tot boven even wijd en met

nauwen mond.
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\^^^sij^ tempat, plaats, plek, oord; ver-

blijfplaats; plaats in een geschrift;

volzin; t. nasi dan göëlai, plaats waar

men eet en drinkt; l. toempah darah,

plaats van bloedstorling (van de moeder van

iemand), d. i. geboorteplaats; menempat-

ken en menempati, plaatsen,

\^^^yJi^ toempat, van holle voorwerpen of

besloten ruimten vol gestopt, opge-

propt; dicht gestopt ; menoempat, volstoppen,

volproppen; dichtstoppen; bóëloh t. of p^d-

djal, bamboes zonder holte; röêmah t^r-

loempat d^ngngan manoesïja, een huis,

opgepropt met menschen.

^^ tampar, slag met de vlakke hand;

oorveeg; menampar, slaan met de vlak-

ke hand; t. tangan, handslag, bij het sluiten

van een verdrag; bertampar tangan, bij

handslag; tampar hantoe, naam vaneen*

boom, v^elks bast en vruchten in de genees-

kunde gebruikt worden. De vruchten zijn

plat en breed en vol fijne en scherpe stekels,

waarvan de naam (misschien verbastering

van 't jav. saparantoe, T.).

•H- %il-4J tempor (jav. tempoer, T.), rijst

verkoopen. — [R.].

•X- Ji^ tpmpoer (jav., T.), het samenvloeien,

zooals bv. van rivieren. — [R.].

/ j^ Ji^ tempevm^ op verschillende plaat-

sen uitgestort en verspreid, zooals

bv. rijst, die in een zak met verscheidene

gaten gedragen wordt, of water, dat uit

een overvuld reservoir hier en daar over-

vloeit; hier en daar verstrooid (ook van

menschen); menemperasken , op verschil-

lende plaatsen uitstorten en verspreiden, hier

en daar verstrooien.

^ >i^ toemper, een chineesch wapen,

een stok waarop een mes is vastge-

klonken. — [R.].

X- ^d^ toempir (een slecht gehoord jav.

toemper, T.), een hout, dat aan 1

eene einde nog brandt = poentoeng

api. — [L.].

-)f / KKn Jl>>J tomperasa (denkelijk "'t jav.

tanparasa, T.), tern., onma-

nierlijk, — [R.].

A -Jl-rfo j bertemperau, antwoorden met ver-

wijtingen op verwijtingen.

f jèmjd^r menampas, de uitstekende pun-

ten van iets, bv. van eene haag,

afkappen; effen kappen, bv. eene jonge ko-

kosnoot, om er een gat in te maken.

/ KJojLfö toempas, totaal verdelgd, totaal

vernield, totaal verwoest, totaal te

gronde gericht , totaal geruïneerd (jav. toem-

pas, T.); menoempas, totaal verdelgen,

totaal vernielen enz.
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( Mji^iJ timpas, van het water, hetzij

in de zee of in rivieren op zijn'

laagsten stand; geheel droog.

/ mJL^^ timpoes, van betrekkelijk breede

en dikke voorv^erpen, zooals bv.

een vaartuig, een waterpot, een glas, het

achterste (derrière) van iemand naar den

eenen kant dunner wordend; een puntig of

smal achterste hehhend, smalbillig,

i^sL^J I- tampang, stuk, door doorsnijding

verkregen; stuk van sommige aard-

vruchten, bv. de óbi, ter voortplanting; —
* soek., jonge plantjes om te woorden over-

geplant; koepokstof w^aarmede gevaccineerd

wordt; menampan^, doorsnijden, zooals bv.

een brood, hetzij in het midden of naar

den kant toe; penampang:, plaats van

doorsnijding , doorsnede; zijde van een veel-

hoek; vlakke zijde van een lichaam; p.

dadoe jang sebelah bawah, het beneden-

vlak van een* teerling; p. róëmah, zijde

van een huis; p. köta, zijde van eene

sterkte.

II. naam van een' boom met goed hout.

III. dikke^ vierkante en zware tinnen munt,

thans alleen nog in Pahang in gebruik, ter

zwaarte van 1 of V2 kati, waarvan er 8

of 16 op eene spaansche mat gaan; t. tïmah,

ronde kussens (ooren?) aan den top van

den mast eener p^ndjadjap, waarop het

want rust, in stede van eenvoudige klampen

(töëpai). — Die te voeren is een voorrecht

van den regeerenden vorst, den t^ngkoe

besar, den radja möêda, den bendahara

en den temm^nggoeng.

*IV. zoetelen, — [L.].

*V. een bol of koek, bestaande in was,

benzoë of tin
; patroon of kardoes voor grof

geschut. — [R.].

* VI. (jav., T.) looden pijpjes onder aan de

vischnetten, om die te doen zinken. — [R.J.

*VII. voegzaam; geschikt. — [C.].

iJLfO I. tanipoeng, aangezet stuk; menani-

poeng, twee, doch inz. meer dan twee

platte voorwerpen met hunne kanten aan

elkander voegen (lijmen, spijkeren, naaien,

binden, plakken enz.), zooals bv. een aantal

lappen tot eene bedelaarsdeken, de verschil-

lende deelen (banir) waaruit een net (dja-

ring) bestaat: aan elkander zetten, aan

elkander lappen; t. hari, naam eener zeer

vergiftige slang van de soort t § do eng',

zwart met rooden staart en kam.

* IL, manampoeng:, men,, iets opvangen,

bv. water. — [T.].

-X- iÜ-^* tamping, batav. (jav.), rand; zoom;

grens. — [B.].

iiLlJ^ menoempang, mede doen, en van

daar mede gaan met iemand; mede

gaan in of op iets, bv. in een vaartuig, op een

rijbeest; inwonen^ tijdelijk verblijven, tijdelijk
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logeeren; van een ondergeschikt stuk van

iets, bv. het hecht van een mes aangevoegd

zijn, aangelascht zijn, niet uit één stuk zijn;

iets aanlasschen, aanvoegen (z. ïras); roêmah

ïtoe ditoempangnja, hij ging in dat huis

logeeren; jang m^noempang p^k^rdjaan,

medeplichtige; menoempan^ken , op iels

zetten; op iets laden,

iJL|o toempoeng, naam van een' lagen

boom met sterk hout.

iiji^ tempany, hinkend, mank; meneiu-

pan^, hinken, mank gaan,

iLA^ I- tempong, voorwerp (knikkers enz.),

waarmede gegooid wordt; beter: peiieiu-

pong; menempoiig;, mei eene horizontale

(of nagenoeg zoo) beweging van de hand (de

palm van de hand naar boven) zachtjes naar

iets, dat op den grond staat, gooien,

zooals bij sommige spellen, bv, met een^

knikker, een stuk geld, eene schijf en

dergelijke, bij welke spellen door die gooi

onder anderen ook uitgemaakt wordt, wie

alles of het meeste zal krijgen; van daar:

zich van alles meester maken; alles opkoo-

pen.

IL, menempong, dwars afzetten, zooals

bv. eene sloep met een* voet, een' sloeps-

haak enz. hetzij men in de sloep, op

een ander vaartuig, of aan wal is. —
*batav., met een* boom manoeuvreeren, om

een zijwaartsche richting aan een schuit

te geven; tèmpong kanan en tèmpong

kiri (soend.). — [T.].

L,, Qp,^V, nienempap, de vlakke hand op

iets leggen; vgl. t^l^mpap.

L^ hjjj^y I. tampak en nampak, men..

zigt' baar zijn, zich verloonen (T.);

menampak, zien, met het gezicht erkennen:

antara t. d^ngngan tijada, tusschen zien

en niet zien; half zichtbaar ; menampakken .

doen zichtbaar worden; toonen; doen blijken,

•^11., batav., handbreedte. — [B.]: vgl.

tapak (T.).

^ L
*^_a,^s tampek, batav. (uit 't soend.,

T.), de mazelen. — [H.]; vgl.

tamp^g (T.).

(^_ fiïï rf.y tampok, stoel of schelpachtig om-

hulsel, dat onder aan den steel van

sommige vruchten zit en het bovenste gedeelte

van de vrucht bedekt, bv. van de manggis,

de kokosnoot, de kalebas; plaat, waarmede

sommige slakken haar huisje sluiten; der-

gelijke voorwerpen in de ambachten en

kunsten, die iets bedekken, bv. het plaatje,

dat de wijzers van sommige uurwerken

bedekt; rond borduursel op den bodem eener

pet, en dergelijke; t. laboe, de stoel van

eene kalebas; lesbische liefde, tribadismus;

t. bantal, plaat, van zilver of goud, of

van. borduurwerk, aan de beide einden van

een hoofdkussen; t. manggis (de stoel van



JJU^ 401 JaaJ

de müuggh' vrucht), soort van versiersel

op verschillende voorwerpen, in den vorm

daarvan; t. söêsoe, kring van de tepels.

C ÜiL^J toenipoek, hoop, troep; gezel-

schap; stapel; groep; plek (gedeelte

der oppervlakte van een ding, dal van de

overige oppervlakte door het een of ander

afsteekt); vlek, in dien zin (z. tamboen

en longgok); bertoenipoek , in hoopcn of

stapels zijn; plekken of vlekken hebben;

köêda pöêteh hertoempoek hïtani, een

wit paard met zwarte vlekken; nienoem-

poekken, ophoopen; opstapelen. — *hatav.,

betoempoek (jav. toenipoek, opgehoopt,

enz., T.) == begoemplek — bv. van

waschgoed, vóór het uitgespreid wordt

(di bèbèrin), om bet te bleeken. — [H.].

^ L RE^ tiiiipoek, liatav. (bal. tinipoeg,

T.), gooien, smijten, — [B.].

i ^ xii^V. menainpik, verwerpen; -wraken;

van de hand wijzen; niet willen

aannemen, bv. iemand tot schoonzoon; niet

willen gebruiken, bv. een spijs, een klee-

dingstuk en dergelijke.

LLXCL^*» nieiiempik, juichen; gillen; per-

tempik, jidching; gilling,

i^ yjif,\ tonipik, soort van dikke koek

van sago, die zonder olie of vet in

een pan gebakken wordt (vgl. jav. en bal.

loempi, T.).

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I.

^Ciisit^* (vgl. tampak, T.) tampeg:,*

balav., vlekken in de huid; maze-

len. — [B.].

/ Vü>|0 tanipal, lap, om er iets mede te

bedekken; pleister; meiiampal, lappen;

pleisteren; verstellen; t. b^sï, lap van ijzer;

daoen t. b., naam eener plant, met ge-

neeskrachtige bladeren.

Vil^ tampil, nabij: menampil, naderen,

aanrukken.

^ Vil^' tampel, batav. (liit 1 jav., T.), eene

handbreedte. — [B.].

^ Ktt-4J> (l^til. nempil, een gedeelte overnemen

van 't geen een ander heeft gekocht
,

T.), tampilan, iets gezamenlijk koopen,

om onderling te verdeelen. — [R.].

^. NÜ-IO toempal (jav., T.), opgelegd; van

buiten belegd met. — [R.].

Vil^* toempoel, bot, stomp.

j^.Xsi^ timpal, batav. (bal, wat bij

iets hoort, T.), setimpal sama

sianoe — sama rata — een goed span

uitmaken, goed bij elkander passen. — [H.];

timpalan, tegenhanger, pendant (fr.); het

span van een ander. — [B.]; timpoel » eve-

naren; gelijken; flanken. — [R.].

kiLfO 7 meiiempcl, zich aan iets aansluiten,

bv. met een huis aan een gehucht (vgl.

jav., T.); heienden, aan iets palen; bevestigen

?>6
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* tegen iets, bv. eene schijf tegen een' muur;

aanplakken; daging menempel, vleeschdat

aan 't vel zit; verre bloedverwanten; töëlang

m.j stuk been dat los in H vleesch zit, zooals

men in de 'tijgers dikwerf zou aantreffen.

C«JiAiL4Ö> menempelak, overtuigen (een'

iets ontkennende of iets betwis-

tende); wederleggen; logenstraffen; verwijten

aan iemand, dat hij eene ivaarschuwing niet

opgevolgd heeft; onder den neus wrijven aan

iemand.

^ L-Ji-^ii-4jf toempelak (soend. tamplok?

T.), uit het eene vat in een ander

overstorten (wordt gezegd van gekookte rijst

en andere drooge waren, doch niet van

vocht). — [R.]. *

•J^L-jiAiLlo toeihplek, batav., een hoop;

een stapel.— vgl oemplQk en

b^goempl^k. — [H.].

/*jL|ö I. tampan, van levende wezens en s

vaartuigen welgemaakt; fraai van

gestalte; welgemaaktheid; fraaiheid van ge»

stalte; —- * w. sum., volmaakt schoon; =
b^rboewat; t. soedah langgam terba-

wa, alles zat hem volmaakt netjes; —
tampahij in 't geheugen prenten. — [N.],

Il./tetampan, schouderlap^ inz. geele,

beslikte lap van p. m. een' voet in 't vierkant,

die bij zekere gelegenheden door de liofbe-

dienden op den linker schotider gedragen

wordt; t. wali k^koenïngan, een bijzon-

der soort: bertetampan, zulk een schau-

derlap dragen; di anoegarahi toembak

b., werd begiftigd met eene piek, waarvan

de drager een schouderlap op den schou-

der heeft, — * batav. ^ veelal n^nampan

(jav., T.), presenteerblad; pinangbekken,—
-

[B.]- -

• .yjLfJ I- tampin, soort van zakje van sago-

bladeren, in den vorm van een groot

peperhuis, ter berging van rauwe sago.

^^IL, balav,, de ingrediënten voor de

sirih in een vijzellje met een' bijiel fijn-

stampen roor het gebruik van tandelooze

lieden. — [R.]; (uit 't bal., T.) sirih

s^tampin of sek^nja, een sirihpruim, die

behoorlijk te samen gevouwen is en klaar

gemaakt, om in den mond gestoken te

worden. — [H.].

^iL^ tempo == tempoli.

o»

é.JL4S , tempöêwa, naam van een' kleinen vo-

gel, die een zeer kunstig nest bouwt—
de ivevervogel.

C s^) ^^^-4J% nienenipöêras, van vloeibare

zelfstandigheden uitkomen als

dunne kak of als water uit een* gieter (ook

van hagel, blikken dozen enz.).

Ö * ÉJi„f.y tempöêroeny, harde dop van

nootachtige vruchten, inz. van de
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kokosnoot; t, kapala, schedel; t. Icêtoet,

knieschijf; t. djanlan, de eene helft van de

tQmpóêroeng eener kokosnoot, waarin de

drie kiemgalen zijn, omdat zij de bovenste

helft is; t. b^tïna^ rfe onderste helft daarvan;

dj^rrat t., de halve dop eener kokosnoot ,

om welks rand een aantal fijne strikken,

die allen naar binnen slaan, zijn aangebracht,

om er kippen mede te vangen; boêwah t.,

de advokaat'Vrmhl (ook böêwah pöëkat);

de boom.

^ 4^g êfL^J* tempose, koet., ivoninc} van

witte mieren (T.).

J i^iL^' tenipölongf (zelden; — batav. en

soend. tampolong, 1) , Uwhpedoor

(z. ketor).

LJ ^iiné^y tempoeling;, soort van harpoen

met ijzeren punt en weerhaak.

LLX> 4iL^* temponek, naam van een* boom,

waarvan de vrucht op eene kleine

nangka, ook in smaak, gelijkt.

/C, AilLlo tampöêi, naam van een' boom

met eetbare vrucht; soorten: t.

böënga, t. batang.

L^-> É.xL|ó' tempöjak, ingezoulen vleesch

van de doerljan, dat tot eene

breiachtige massa overgaat.

-^ l, g ^ ^iL^ tenipöjok, soort van witte

mier. — [C.].

x- <XJl^y, tetampah, batav (jav.,T.), wan;

groote platte mand. — [B.].

<KJi^ 9 menenipah, bij voorraad tot iels

engageercn, zooals bv. eene vroedvrouw

voor de laatste maanden der zwangerschap,

eene dame tot een' bepaalden dans in een

programma, of een nog onhuwbaar meisje

tot een huwelijk (natuurlijk bij de ouders);

iels dat nog woeden moet, bv. graan op het

veld, vruchten aan de hoornen, bij voorraad

koopen; geld op hand geven; van te voren

waarschuwen (bal. nempah, bestellen , T.).

Ad,^ (en r^mpoh), nienempoh, inloopen

tegen iets; aanloopen tegen iets; aanrij-

den; aanvaren; aanvallen; menempohketi,

van een goed, dat een ander bedorven of

beschadigd heeft dien andere laten of doen

aanvallen of tegen hem inloopen, d. i. aan

den andere teruggeven, met eisch om

vergoeding (vgl. onder t^mpoe, T.); ketem-

pöhan, aangevallen geworden zijn door het

goed van een* ander ^ dat wij bedorven of

beschadigd hebben en waarvoor vergoeding

geeischt wordt; goed, dat door een ander

bedorven of beschadigd en aan dien andere

ternggegc\en is, met eisch om vergoeding

(jav. kat^mpoehan, T.).

cJtiL|ö ? menoenipah , storten , uitstorten ,

plengen, vergieten.

<^iLfj\ bertimpoeli, zitten, de twee beenen

naar de rechter zijde ondergeslagen,

zijnde de gewone en welvoegelijke wijze

van zitten der mal. vrouwen; zittende enz.

26*
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zijn; tiiupoeh katak, %ille?i ah een kik'

vorsch, d. i.: op den achterste, beide beencn,

elk aan zijne zijde, naar buiten gekeerd.

<XiL|ö tempoü en tempoe — port. tempo—

,

tijd; uitstel; adv., le?i tijde.

^jJi^, tetèmpè, batav. (vgl. jav., T.),

met ragi bereide katjang.— [B.].

^'.^AiLfO? bertempijar, uit elkander stuiven,

zooals bv. een troep kuikens. — z.

t^mpïjas.

) tampiris, oorworm. — [L.].

/ kè^^iL^ tempïjas, opstuivende stofjes van

eenig vocht, dat met geweld tegen

iets aanslaat, bv. van den regen, die op

een' vloer, of van eene golf, die tegen

eene rots slaat; t hóêdjan masoek, de

regen slaat naar binnen; bertempïjas, van

eenig vocht in kleine stofjes opstuiven,

i-A-AA^O tempeleng, slag op de wang;

slag om het oor; oorveeg; mcnein-

peleng;) op de wang slaan; om het oor slaan;

eene oorveeg geven aan.

{ u^K^J^i tciopinis, naam van een' eetba-

ren zoutwater-visch ; 2« naam

van een' boom.

f%ó*s,J^ > het zich ophouden; het zich vesti-

gen; het in aanzien staan: het hij

machte zijn.

c»/

y«*jSi7\,-^*^ aanstelling; verleening van macht;

nientamkmken , aansfcllen; macht

verleenen aan iemand.

^|,,^^* temiii, hoepelvormig beslag^ ter ver-

siering of bevestiging van iets, zooals

bv. aan bet benedeneindc van het heft van

een mes, het boveneinde van een stok en

dergelijke; t. boentoet, dergelijk beslag

aan het benedeneinde van een* stok.

^*Y,0i^ temnian, makker; medgezel; kame-

raad. — Dient ook als pron. pers. 1.,

door lieden van dcnzelfden stand onderling,

of door meerderen, inz. door den h^nda-

har^ beleefdelijk of minzaam (herablassend)

gebezigd jegens minderen, doch jongeren,

uit den fatsoenlijken sland (z. kawan).

-^
f KJS^ILlö temantjal, vervolgens; als-

dan. — [L.].

iLjL^o temenoeng, naam van een* eetbaren

zoutwater-visch.

u/ UI y y

. 1^|0 (mal. tamani), het verlangen; het

begeeren.

A^* I., menemö^, (?? vgl. onder ^y, T.),

van levenlooze dingen tegen een ander

komen; tegen elkander komen] van levend«

wezens een ander tegen komen; elkander

ontmoeten; ondervinden; bert^mcê, bezig

zijn met m^n^raoe; t^lah söêdah akoe

b^rt^mèê, ik heb het bij ondervinding.
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IL naam eener plant, met'lange smalle

bladeren, welker wortels in de keuken en

geneeskunde gebruikt worden; soorten: t.

ërang, t. paoeb, t. poetih (houdt eene

meelaehtige substantie in, die gegeten

wordt), L koentji, t. kcBning, t. lawa^.

temceroen z. töeroen.

temtjêkoes (bal. = jav.

koemoekoes, slaarlpepcr
,

T.), naam van zekere vrucht^ die als

geneesmiddel gebruikt wordt. — [L. bew.].

^LJÜ^-^* toemolok (vgL c>!^> T.),

krop van een' vogel. — [G.].

^ «^LfJ teniah , bedoelen; de voorkeur geven,—
IR.].

Cf y y

^,>v,^|ö, hel afgezonderd zijn; het onderschei'

den zijn; het gebroken zijn; het

gebarsten zijn van woede.

iA-fj I' temïjang, naam eener soort van

bamboes met dun hout, en daarom

geschikt, om er rijst in te koken (z.

lemang); van daar: naam eener soort van

oneetbaar zoulwater-schaaldier met eene zeer

dunne schaal; naam van een eiland onder

Siak; t, b^Iah, gespleten t, die zeer scherp

aan de kanten is; mer^boet t. b., om eene

gespleten t., d. i. om iels gevaarlijks, vechten,

* II., van bladeren ruw. — [L.].

"^ / ósj<^ temïkaf, de watei^meloen. —
[C.]; ook tcmbikai (z. kamaii-

dikai, ï.).

^ /* fcA-^J) temijaii, knutselaar, wroeter.— [R.].

c /

La-a^|nO? onderscheiding; vermogen te

onderscheiden; meiitamjïzken/an-

derscheiden.

Ka«.a-.|0> > /*^^ doen overhellen; het weifelen;

weifeling.

a>
tan,— eng, tun,— ton (scheepsgewicht).

/p toen, (smtr. van tcèwan), titel vanden

bendahargi en den temmenggoeng in

het voormalige rijk Djöhor en hunne af-

stammelingen, en tegenwoordig van den

bendahara van Pahang en den temmeng-

goeng van Djohor en hunne afstammelingen;

pcrto&uan, de gezamenlijke afstammelingen

van den bendahara en den temmeng-

goeng. De pertöèiian zijn^ ten gelale van

16, de dragers der rijksinsigniën, bij

feestelijke gelegenheden. Elk hunner heeft

een' sangga- 2, die een stuk geel linnen

(wali) op den rechter schouder draagt,

achter zich.

%Ó3 \Jo> /te^ iut zijn verband gaan; het

onder elkander oneens zijn; het

elkander tegenspreken; tegenstrijdigheid van

twee stellingen. ^ *: :-:
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^ LtS \J<m> t?Maga, jav., gedrag, handel-

wijze , manier, — [C].

J'

^/.
Ui^y^-^

taubowan, t. hoetau, de aal-

boom — alias

5
Mi y /

[R.].

<K/Ssji^ ^^^ wakker worden , hel ontwaken

[door opwekking]; het opmerken; het

beschouwen, daartoe aangemaand; ontwaking;

opmerking; beschouwing; aanmaning; raad-

geving.

c /
o

i*r/^^^^j<j^ en ci^aaJG', groote en kleine hoo-

rnen in groei; plantsoen,

cKj<j<XJ> y f^^^ wakker maken; het opwekken; het

gaande maken van iemands aandacht;

kennisgave, aankondiging, advertentie; edict;

mandaat,

/'o/
^sj»jJ<m3 (ïnal. tanbijah), aankondiging;

prophetie,

l^M^/vJ^3 I» ^^ïï^i ^^ iiaiiti (het eerste

waarschijnlijk door acliterwaarlsche
1

gevolgtrekking uit ineuaiiti, de active vorm

van het tweede, even als pakan uit mema-

kan of makan), intransitief (hiervoor liefst

de 2. vorm)^ inenanti, ivachten; toeven,

beiden; bertanti, bezig zijn met wachten.

De imper. van den 2. vorm vAordt ook

wel eens als hulpwoord ter uitdrukking van

het futurum: gebruikt; transitief (hiervoor

liefst de 1. vorm), wachten; wachten op

iets; afwachten, verbeiden; mentantïken
,

doen t^bachten, uitstellen enz,

* IL, w. sum., afzetten; omboorden; stukken

van cene andere kleur dan de hoofdstof ergens

inzetten;' siber (lees: sibar, T.) bertanti,

worden die stukken genoemd, die de inlan-

ders onder de armen in hunne baatjes zetten

en van eene afstekende kleur zijn. — [N.]

try\Xj> tentoe, zeker, gewis, vast; bepaald

zekerheid, gewisheid, vastheid; be

paaldheid; menentöêken, verèekeren, verge

wissen; vaststellen, bevestigen; bepalen; toe-

kennen; iiieiientöêken perhitcêngan, eene

rekening vaststellen, sluiten.

r>A>o teiiat, doodmoede (sterker dan p^-

nat); uitgeput; lang lijdend y chronisch

lijdend; door lang lijden verzwakt; uitgeput-

heid; lang lijden, chronisch lijden; verzwak-

king door lang lijden,

^ \^j^XJÜ tïiita ba tav., inkt (europeesche, T.).

^ y*Y/<l\j<Xj> tiiitamaii en titamaii, w. sum.,

stikken met de naald,

^^^^/saJLj j nieiioentoet, eisschen, afeisschen,

afvorderen , afvragen ; ménoeiitoet

'ilmoe, wetenschap of kennis afvragen, d. i.:

er naar vorschen; najagen; m. höêtang,

schulden afvorderen; m. bëla, bloedwraak

eischen; m. dj a n dj i , belofte eischen; m.

p^rbalasan, voldoening eischen.
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¥: 4J1X3 tentar— port. tentazao—, beproe-

vend; verleidend, — [R.].

) yüo tentera, — skr. tantra — , leger;

bala tentera, bij smtr. lyxib; per-

teiiteraan, leger; plaats voor een leger, kamp,

^ iJCJLJ tantang; (jav., T.), soek., hard

toeroepen; praaien; uitdagen; oproe-

pen; öraug b^r^tangt., pandelingen, die

slechts bij bijzondere gelegmiheden, inz.

wanneer veel handen voor een" korten tijd

noodig zijn, opgeroepen ivorden.

iXx-J 1^ menentang', recht aankijken; ten-

tang*, adv., ten aanzien; nopens; met

betrekking tot; ter hoogte van; ter plaatse van;

op of aan eene plaats (z. ^ntang); t. mana,

waar? teiitang^an, wat recht aangekeken

wordt, bv. een huis aan den overkant.

^ jiuj<3 toentang, onovertreffelijk; onover-

winnelijk; onvergelijkelijk; weerga-

loos, — [R.].

mjiXji !•> menoentoeng;, buisvormige dingen,

bv. een' koker, eene flesch, ook van

potten en dergelijke, waarin zich iets bevon-

den heeft, met de opening naar beneden keeren

en er dan op kloppen of er mede stolen, ien

einde hetgeen er nog in is en vastzit (de

laatste korrel of den laatsteu droppel) er te

doen uitkomen; zwangere vrouwen, waar-

van men denkt, dat de lichaamsvrucht

verkeerd zit, op het hoofd zetten, de beenen

naar boven, en in die positie manipuleeren.

IL naam eener groote land-schildpad,

die langwerpige eieren legt.

lU., lang stuk (niet betrekking tot de

breedte en dikte) bv. van hout, suikerriet;

uiterste scherpe punt van iets (van wapens,

messen, spijkers, naalden, potlooden enz.).

^ i-AxJ^* (^^ '^') tontong, alarmklok, —-

[L. bew.].

iXx-3\ nieninting, kloppen met iets hards

op iets, bv. een siuk geld, om het

te doen klinken en naar den klank de

waarde te beoordeelen, op eene trom,

om te zien, of zij behoorlijk gespannen is,

op den buik, om te zien, of er wind in

is; op die wijze keuren of uitkiezen; op eene

bijzondere wijze wannen, waarbij men de

wan eene naar voren hellende richting geeft

en kloppend schudt, waardoor van het dir.

obj., bv. gestampte suiker, meel en derge-

lijke, het grof gedeelte naar beneden zakt,

terwijl het poeder naar boven schuift. —
^tintingan, 1*^. w. sum., eene zeef; het

gezifte; ambel t., lig., iemand naakt xiit^

schudden, tot op het hemd toe uitklceden; 2^.

een streng van garen of touw, — [N.].

-X- iXJ^ï tenting, iets aan de hand dragen,

bv. een werkmandje. — [L. bew.].

^» JCJo l'j, menoentoen, leiden door middel

van iets, zooals bv. een" paard bij den

toom, een* blinde bij een' stok.

*II. (te batav. even als in "t jav. ton-
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ton, T.), toeschouwen, toekijken; toezien (bv,

een schouwspel (dir. obj.)); toentCèiii,

te pronk stellen; tempat toeiitoeiian
,

tentoonstelliny; schouwspel. — [B.]

^KMéjiXi teiitösa en tentausa, wijz. van

sentosa.

^,^^Jo*, tandjaïii (balav., uit 1 bal., T.), aan

^^ den maaltijd uitnoodigen of aanmoedigen,

om van het een en ander te nuttigen. — [R.].

^Jo taiuljoe, hoepel met eeu' steel, die aan

^-^ den wand bevestigd wordt, om inz. eene

lamp te ontvangen; ?nmfr/am/>; muurkande-

laar. N

^^Jo taiidji, batav., groole trom. — [B.];

^-^ uit 'i port., muziek; toekang tan-

dji, muzikant. — [T.].

^^jjo, meniudjoe, stoten met de vuist of de

^^ knokkels, inz. in het gezicht of op het

hoofd. (z. san lak),

mSSiiXjS I- taiidjoeng, uitstekende hoek van

den oever der zee, eener rivier, of van

eenig ander water; landtong; menandjoeng,

ee?te tandjoeng omvaren; ta]idjoeiig*-me-

iiandjoeng', verschillende tan dj o eng s na

elkander omvaren.

II. naam van cen^ boom — mimusops

clengi — die welriekende bloemen draagt.

* III. toebereiding van schillen van vruch-

ten, om de tanden zwart te maken. —
[R.]. — z. banjoe.

è^'\j3 I. toendjang, wortel, die uit den

stam of de lakken naar beneden komt

en, in den grond Avorlel geschoten hebbende

en sterk geworden zijnde, den boom tot

steun dient; ook (doch daarvoor beter ban-

soeng): korte, puntige uitspruitsels op de

horizontale wortels van sommige boomen,

zooals de pereppat/de pöêlai enz.; naam

van een gewas, liebbende veel van den

pandan, dat van zulke wortels voorzien is;

soort van stut^ rondom het matten dak van

iudische vaartuigen; m^noendjang, meteene

toendjaiig stutten (z. topang); t. pipit, eene

bijzondere soort van topang welker wortels

zeer taai en goed voor wandelstokken zijn.

^11., w. sum., beenderen; knoken,— [N.].

iLsiXM toendjoeiig;, naam eener waterplant

met eene schoone bloem (kawi en

bal. algemeene naam van de lotus, T.).

¥c m,SS^/3 tindjang en tindjing, op één leen

en met den anderen voet recht

gaan. — [L.]; op de tcenen gaan; ook:

verdraaien; verkeerdelijk aanbrengen. —
[L. bew.].

i^ Q^-'sz-vlV I. tandjak, slip van een hoofddoek,

die van achteren schuin omhoog

steekt; lajar t., soort van schuin zeil, zoo-

als bv. de pemajang hebben.

*II. (vgl. t^ndjak), batav. uit 't soend.,

opgaan bergwaarts; t^Liiij^limi y steil opgaande

weg. - [T.].
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C Jirsi\Jo tendjak (vgl. landjak II.), ziek

steil naar de hoogte verheffend,

zooals l)v. een hooge toren, een vlieger, een

leeuwerik, een hoofddoek.

( n>"<sLn lV, meuocndjoek, toonen; aantoo-

nen; wijzen; aamvijzm; aanduiden;

toeiidjoek langit, in debouwk., Iconingstijl

of makelaar; nieiioeudjoek m (Bk «7, zijn

gezicht laten zien, d. i. zich vertoonen;

een bezoek brengen; teloeiidjoek, z. bl. 585.

¥rL Gf-^l V toiidjok, batav. (jav. ï.),

met de vuist slaan; slompen, —
[B.].

^L-irpJLj tindjak (vgl. tidjak, T.),

drukken met den voet, de

voeten ergens opzetten en zoo drukken of

vastzetten. — [L.]; soend. tintjak (T.).

V^^ktvI V taiidjol, beweegbare strik, die naar

bet voorwerp dal men wil strik-

ken, bv. herten, garnalen (die aan deoogen

gestrikt worden) gebracht wordt; werp-

strik (lazo); nienaiidjol, met een ta«djol

strikken,

V^^'gri l V. menoenAj^l^ aanwijzen j door den

vinger op het aangewezen voorwerp

zelven te zetten.

KJSA>0 tondjol, knobbel, inz. aan bet

voorhoofd (z. tombol); inenou-

djol, als knobbel te voorschijn komen.

. ^r^j^rtjL V tandjaii, naam van een' boom,

die eene eetbare rinsche vrucht

draagl, in smaak veel overeenkomst lieb-

bende met de vrucht van den k^randji.

^/.^rsSAA-i tlndjan (schrijflbut in plaats

van tindjau T.), w. sum.^ op

de teenen staan, om ergens naar te kij-

ken. — [N.].

^^^^nti^I V 1^ meiiindjau, 7nel gerekten hals op

een afstand en inz. uit de hoogte

naar iets zien; op die wijze bespieden; T*

naam van een^ hoogen, smal getakten boom,

welks vruchten en jonge bladeren gegeten,

en van welks bast eene soort van louw

gemaakt wordt; tindjau karang, soort van

uitkijkje op den voorsteven van een Vaartuig;

t. belöökar, naam van een' boom, dienende

alleen voor brandhout en het eerst voort

komende op verlaten gronden; peniiidjaa,

wiemei gerekten hals op een* afstand en inz.

uit de boogie naar iets ziet enz.; bespieder;

voorwacht; voorpost; vedette; penindjawaii,

hoog gelegen plaats, van waar men bespiedt

2" naam van een plaats in de Padangsche

bovenlanden; si- tindjau \^^l,eenbellevue

op zee, T.).

x^ ^kJSi^J<J tantjoiig', klein bosch, waar het

modderig is. — [L.].

^ L Q^'sra jL y tautjep, batav. (jav., of bal.

lantj<?b), vast in den grond

steken. — [B.].

(J^Jlo !• tanda, naam eener kampong op het

eiland Lingga in pantoens vermeld.
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II. ieekeUf merk, kenteeken, voorteeken;

gerechfsplaals; zooveel als tjintjint. {yerlo-

vingsring); m ^meelang t., den verlovingsring

(enig geven; t. tangaQ, handleekening; heler:

tapak tangan; t. hïdoep, levensteeken;

menaiidakeii, teekenen, merken; kenleekenen;

onderleekenenT VAmmMiy teekenen, merken;

kenteekenen; onderteekenen; pertanda, 6ew/,

scherprechter; pertandaan bilangan, ge-

lahnerk, cijfer,

i^XJ tandoe, soort van draagstoel, waar-

aan de last zich beneden de steunpunten

J)evindt; palankijn; ook: tan doewan (z.

oesöêngan); t. b^rajoen, draagtoeslel,

bestaande uit eene hangmat aan een'

draagboom.

i^XmJ toenda, wat gesleept ivordt; sleep; na-

sleep; menoenda, slepen; boegseeren;

sampan t., sloep op sleep; mata t.^ visch-

haak, die door een zeilend of roeiend vaartuig

gesleept wordt; pahar b^rtoendg, eene

pa har, met eene tweede p. op sleeptouw,

d. i. twee p., op de eene (de kleinere) waarvan

. zich de rijst, en op 'de aildere de toespijzen

(waaronder ook vruchten) bevinden. Beiden

maken eene hidangan uit; penoenda, wat

sleept tv^;?.; middel daartoe; tali p., sleeptouw;

setoeuda, van dezelfde sleep; bantal se-

raga lïma s., vijf vierkante staatsie-hoofd'

kussens, achter elkander, al grooter f« grooler

wordend.

^ cXJLJ tiMdl , batav., uitspraak van 't jav.

tindih = tindeli (T.).

0\X3 tenda — port. tenda —, tent over een

vaartuig; — *tènda, batav., gehemelte

van een ledikant. — [B.].

' ^ ri ^^ cX-!o tindawan, men., paddestoel.—
[T.] ; ook : tj in dawa n.— [L.].

^ iCXLJ tandoer, batav. (jav. T.), /;ad[i-

planten in de sawahs, — [B.].

)iJU-i% iond^ra batoeng, boeg., soort

van makassaarschen buikgordel.

u4ÜsXj> I- tandas, sekreet.

IL, van iets, waarop iels anders, inz.

spijzen, gelegen heeft schoon, glad; sekali

toendoek litjin t. bagai didjïlat an-

dj ing köéroes, ééns het hoofd nedergebo-

gen, en glad en schoon was het, als gelikt

door een mageren hond.

. j^iXXJ (kawi: hoofd, ï.), menendas,

van het bovenste gedeelte van iets

afkappen, terwijl het dir. obj. (bv. het

hoofd) op iets (bv. den grond, een blok)

rust; op die wijze onthoofden; penendas,

wie afkapt enz.; werktuig voor het afkappen

enz.; kapak p., bijl om te onthoofden;

bijl van eene guillotine.

( jgaCAJL3\ menindas, knappen; knippen

[bv. eene luis]; — * tindes,

batav., met de nagels luizen dood knippen

(vgl onder tindis), — [T.].
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c

^
c J^ ^^-i '•> tiiidis, batav.^ drukken; ver-

drukken, enz.— ^w. sum., melde

nagels luizen doodknippen op iets liggen.— [N.].

IL, balav., van een mes op iets liggen bv. op

een stuk papier, opdat bet niet weg waaie; me-

uindisiu, op iets iels zwaarders leggen; in de

Si-Miskin bl. 54 vind ik tindis = tindas

gebezigd; bv. pandé sekali tjoetjoeq ni^-

nindis kepala niniq zeide de reus tot de

hem luizende princes; te voren had hij ge-

zegd: tindisk^nlah kepala niniq karena

sangat gatel k^palakoeini.~[T.]; ketiii

dlsau, de nachtmerrie krijgen. — [B.].

CCXaÏ? nienandang;^ hij iemand gaan , zonder

ander oogmerk, dan om hem te ont-

moeten; een bezoek brengen; bertandang^

naar hel toneel des oorlogs snellen (vgl. jav.,

T.); zich naar de hanengevechten begeven;

tandang* masjhöër, naam van een plantje,

welks wortels en bladeren, als pillen

of afkooksel, door de vrouwen gebruikt

worden, om een^ veelvuldigen bijshap Ie

kunnen verdragen; heli t., koopen, waarbij

kooper, verkooper en koopwaar tegenwoordig

zijn; tikam t., nedersteken bij de eerste

ontmoeting (van iemand, die den dood ver-

diend heeft, maar nog niet opgevat is); kota

t., omheinde plaats, waar veel menschen

komen; — ^beröètaiig* t., soek., schuldenaar

zijn van iemand, onder verplichting, van

lijd tot tijd te komen werken, wanneer er

iets bijzonders te doen is; — menandan^-

ken, hier en daar laten zien y bv. een nieuw

kleed; zijne kunsten en bekwaamheden hier

en daar laten hooren,. bv. zijne stem.

CCXJo. tandoeng binasa z. tahan b i na sg.

QCXJo I. tanding', wat naast of tegenover

^ iets staat of gesteld is, wedergade;

tegenpartij; bertanding, van voorwerpen van

dezelfde of nagenoeg dezelfde hoedanigheden

vergelijkingswijs naast of tegenover elkan

der staan; meuanding*, tegenover elkander

stellen; daardoor met elkander vergelijken

II. zoodanig stuk of hoeveelheid; perceel,

nienanding', in stukken of kleine hoeveelhe

den verdeelen of uit elkander leggen, zoo

alsi)v. gebak, vruchten en dergelijke, om

te verkoopen, land, om op verschillende

- wijze te bebouwen.

*III., soek., ^= sanditig, naast; in de

onmiddellijke nabijheid,

CCX>0 > menendang, schoppen, hetzij voor of

c achteruit (z. t^radjang).

o QsXi 9 luenoendoeiig, met de handen afwe-

e ren; niet binnen laten; wegjagen; hel

huis, de plaats of hel land uitzetten; bannen;

met de handen afweren enz.; bertoeudoeng-S,

elkander met de handen afweren, wanneer

de cene, hetzij bij een' optocht of bij

elke andere handeling, eene mindere plaats

wil innemen, dan hem toekomt, of den ari-
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dere eene hoogere plaats wil geven ; elkander

' den voorrang willen geven; toendtëii^aii) wie

mei de handen afgeweerd enz. is; banneling,

balling; penoeiidcêngaii) afwering met de

handen; wegjaging, ui(zelling uit het huis,

de plaats of het land; banneling, balling,

C3cKa>» menaiidak, dansen {z, lari);

penandah , wie danst; wiens gewoonte

of broodwinning het is te dansen, danser,

danseres; pertandak, het dansen,

C
,
3 lXa3 landoek, hoorn; inenandoek, me^

de hoorns stooten; t. la j ar, hoornvor-

inige armen aan weerskanten van de twee

masten, waarop de gestreken en opgerolde

zeilen langscheeps gelegd worden; tandoek-S

(ook sangga lajar), kromme houten beneden

aan de masten, waarin de nedergeliaalde zei-

len en ook wel andere dingen gelegd worden.

L i l\jS n menoendoek , bukken; buigen [met

het lichaam of alleen van het hoofd]
;

de oogen nederslaan; zich onderwerpen;

'alamat t., teeken van onderwerping;

m^noeudoekken , onderwerpen,

C^cXJLi*^ menindik, doorboren den rand

van iets; de oorlellen doorboren (ma-

ken van een gat er in) voor oorvcrsierselen ;

iemand de oorlellen doorboren.

]ÖsXj> I- tandil (zelden), soort van onder-

officier aan hoord van vaartuigen, min-

der in rang, dan de s^ra i^ (uit 't Tamil, T.).

^IL, t. madjahil, w. sura., ook soms t.

madjahit, schijnt een vrouwelijke bediende

te zijn, die in het gevolg van vorsten een'

spiegel draagt. — [N.].

^ #%cXa3* tandam, opstapelen; op elkander

leggen, — [L.].

/. jCXao I- tandan, stengel van sommige bloe-

men of vruchten, die uit de kroon

van den stam voortkomen, zooals hij de

palmgewassen, de pisang enz.; fros-stengel;

zoodanige stengel met de bloemen of vruchten

er aan; tros,

^U, en toendoen, opstapelen, ophoopen;

op elkander leggen, — [L. hew.].

. i cXa3 9 zaman tawdoen ,
onheugelijke

tijd.

/.|LXa«3* toendan, jav., rustplaats; wissel-

plaats, — [C.]; batav., van post tot

post brengen; voorhopen, — [B.].

i.iÖsXJi toendoen, venusheuvel,

/.tLXJL3\ nienindan, van betrekkelijk lange

voorwerpen, zooals bv. balken, pot-

looden en dergelijke het eene einde van het

eene voorwerp op het andere voorwerp (dir.

obj.) leggen; op die wijze zonder orde of

regelmaat ophoopen; bertindan paha, van

twee personen , bv. man en vrouw de dijen

op elkander leggen.

^tJcXx-i* tlndali, iets, dat men zelf niet

verrichten wil, aan een ander op-

dragen. — [L. bew.].
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ïScXx-i, ineiiindeh, drukken op iets; zelten

iels op iets; tindeli kaseh, wijze van

Iwcc stukken goed aan elkander (e naaien,

waarbij de beide zoomen plat op elkander

komen Ie liggen, die dan aan weerskanten

vastgenaaid worden; peniiideli, wie of ivai

drukt enz,; p. kartas of p. söêrat, brie-

vendrukker (presse-papier).

-v- / CÓXS tandai, w. sum., loopen, doch

meer in de bet. van lari dan van

dj ala n ; tandajan, de groole weg, — [N.].

^-/C0<k3> menendai, men., een meisje

komen hekijken om het ie trouwen;

verkorting van manandai? vgl bat. wdb.

onder tanda. — [T.].

* ü tenar, wereldkundig, algemeen hekend;

raadpleging waarzeggen: door geheimzinnige

raadpleging waarzeggen; wichelen; p6te-

noeng, wie voaarzegl enz,; waarzegger,

wichelaar; ziener.

c /

openbaar: ruchtbaar,

i / /

) L/wV, hel langzaam naar beneden gaan;

nederigheid.

jO ^iJL^ 9 het van boven zenden ^ inz. van den

^ hemel; hemelsche openbaring; de

koran; mentanzïlUen , van boven, inz. van

den hemel, zenden.

/ -jggwA^* tansï, z. tangsi II.

iiXJi tenang, van een water, en ook overdrach-

telijk stil (niet bewogen); kalm, bedaard,

jilJLJ» nienenocng, stijf en strak aa7izien

(fixeeren), zooals bv. de kat de muis;

ten opzichte van iets door geheimzinnige

( Ki^AfiJL-iV, troost; verligting; verstrooiing.

^ L_iuJ> tanap, == t ij a d a , ja v. (t a n p a ? T.),

daar is niets. — [L.].

L ol-V tenoek, tapir.

c y

>aAj>sX3* , onkenbaarmaking ; verandering ;

'^
bederving: in de gramm., onbe-

paatdmaking van een w^oord, door het weg-

laten van den artikel; onbepaaldheid.

/.»JL3\ menenocn, tveven; tenêênan, wat

geweven enz. is.; weefsel; weefstoel;

weefgetouw; penenoen, wie weeft, wever;

pertencen, het weven,

4 4J0? pl^^' riy^> oven, fornuis,

c /

p aa3* y i^ d^ gramm.: het voorzien

"^
eener letter van het schrijfteeken

tanwïn (— , — , —); bijvoegen eener nöên

bij een woord; uitspreken met eene nóên;

nunnatie, zijnde het schrijfteeken —

,

— of— of de verdubbeling van den klinker

der laatste letter van een woord en te ken-

nen gevende, dat die laatste klinker mei

eene sluitende n moet uitgesproken wor-

den; nientanwïnken, van het schrijfteeken

tanwïn voorzien.
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C ^aJLJ teiifriny, naam van een' boom^ van

^^ welks bast looi gemaakt wordt.

^ L tflê, batav. (ned.), adv. van aanmoe-

diging,

* IL, batav. (chin., T.), fmsl; vliegenkast.—
[B.]; tö, chineesche offerinfel. — [B.]; vgl.

aJ t6, minder goed tok, verk. van jJ)J.

uu

ilJ t«wa (minder gebr. loêha), oud, be-

daagd, bejaard; van vr.uchten tijdig; rijp;

volwassen (gescliikt om door liggen murw

te worden); van lichaamsvruchten voldra-

gen; oud; gebruikt; gesleten; versleten [door

den relatieven duur van gebruik]; genoeg

of sterk gekookt, gebraden, gebakken, ge-

brand, gebkakt, gezengd, geschroeid, ge-

droogd [door de uitwerkeng van hitte] ; van

metalen zuiver; hoog van toets; fijn [be-

trekkelijk vrij van vreemde stoffen] ; van kleu-

ren donker; van een* bril sterk vergrootend;

xmderdom; oudheid, bedaagdheid, bejaard-

heid; rijpheid; zuiverheid; fijnheid; oude;

oudste; hoofd; óraug t., een oud persoon;

oude lieden; een oudste; een hoofd; een der

ouders; de ouders; o. t. daiicêloe, Ae/

voorgeslacht; böêboer sóêdah sampai tce-

wanj^j de boeboer is gaar genoeg ; mïn}dL\

b^lom sampai toewanjg, de olie is nog

niet genoeg gekookt; ^mas t, fijn goud;

m er ah t., donkerrood; t tahoe, oudste.

die kennis draagt (van de aangelegenheden) ,

d. i, hoofd over een land, gewest, stad,

dorp of gehucht, hetzij een vorst of een

mindere; t. renta, ouden, ten gevolge daar-

van, zwak en tot geen werk meer geschikt;

m^noewa en mentoewak^n, tot oudste

of hoofd aanstellen; metalen zuiveren,

louteren; jang dip^rtöêwa, wie door de

bevolking als oudste of hoofd erkend wordt;

oudste; p^ntöêwa, ook wel p^ng^töêwa,

oudste; hoofd; tcêwa-2, kleine vlekken op

de huid van eene donkerdere kleur, waar-

van men zegt, dat zij een teeken van lang

leven zijn; paratcêwa, de afdeeling der

oudsten of hoofden, d. i. de gesamenlijke

oudsten of hoofden.

L—) ) 3-3 j van God berouw toelatend; genadig;

van menschen berouw hebbend;

u^)^J), de berouw toelatende enz, Jac

L-^)^-lJt (dienaar van God de berouw toe-

latende), mann. eigennaam.

m^>]jj plur. van ^U.

^i£iiÊm) 4-J? het zich wederkeerig aankijken,

ö ) / ^9 ^^^ ^^^h wederkeerig iets brengen;

briefwisseling,

^ i) 4J plur. van ^^U.
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ffcjO) 4«>, het zich vernederen; nederigheid,

ió W-i toewakang: — oorspr. chin. —
ivindbuidel; kwast.

/ j6 ) ^3', ^c^ elkander vertronvoen: wederkee-

J\

rig vertrouwen.

WJ» toewala (zelden) — port. t o al h a —
iafellaken ; servet^' ^^i^^^- ^ «^

L^ J A „V töëba, naam eener plant, welker

wortels eene bedwelmende kracht

bezitten en die men voornamelijk gebruikt,

om er visch mede te bedwelmen; visch-

bedwelmend middel; soorten: t. akar,

t. tïkoes, t. dandang; mencoba, visch

en dergelijke met t öêb a-wortels bedwelmen

en dan vangen; eene rivier of ander water

met töêba-wortels vergiftigen, om de visch

daarin te doen bedwelmen.

L y ^3*, meiiöêbi. met volharding, onvermoeid

of onophoudelijk iets verrichten; op iets

blijven aandringen; zich uitsluitend op iets

toeleggen; t(Bbi-2, met volharding; onver-

moeid,

^ L ^ ^^ 9 tcèboe-tcèboe , naam van een

gewas — herba - spuralis — .

—

[R.]; tcfeboe-bïdji, kokkelkorrels — menis-

spermmn — .— [R.].

^ 4-3 (mal. t o b ab ) , bekeering ; berouw ;

bertaabat, berouw gevoelen, berouw

aan dm dag leggen; mentaabatken, doen zich

bekeeren; doen berouw gevoelen; — ^tSbat,

hatav. (als in *t jav., T.), is het mogelijk!

God beware ons! — [B.].

yJ ^ töêbir^ rand der bedding van de zee,

eene rivier, geul en dergelijke; tepi

t., kaai langs het water; mencibir, een zee,

rivier, geul vormen; göênoeng m. k^laoet,

de berg vormt een geul naar zee toe.

^C^
r-^.

ji' menoebroek, balav. (jav.),

tegen iels aanloopen uit ver*

bijsferdheid, iets omverloopen; hikajal Sa-

maoen bl. 5: ada pon larinja itoe

matanja k^djam maka poehoen kajoe

dan roemah di toebroeknja. — [T.].

^C^Jbjy (vgl. Ci^y , T.), kaki t.. batav.,

dikke enkels. — [B.].

L^il> y, inenóbak, de nagels zeer kort en

effen (niet rond) afsnijden.

¥: ClSoy (vgl. t>^y ), tcjèboeg, batav. (bal),

elephantiasis, marginale glosse van

een receptenboek: oen toet (mal) ja itoe

toeboeg. — [T.].

,,o iï to&ban, naam ^ener handelsplaats op

de noordkust van Java, residentie

Rembang.

IL, tcèban-S, geboortevlies (vgl toe toe-

ban, T.); aj^r t., vruchtwater.

/o k> töèbin, den vierden dag na heden; over

vier dagen; op den dag na n angkat.
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<Kj> ^3 töèboh, lichaam, lijf; romp; van

een leger hel cenlrum; settiêboli, één

lichaam; bersetwboli , één lichaam vormen,

d. i. den coitus uitoefenen; menüeboh, zich

lichamelijk voordoen; penêèboli, lichamelijk

voorkomen, gestalte .

^ ^J> êï tóbdh, w. Slim., vereeniging: com-

pagnie. [N.].

t *J aJ>, moerhezie.

^ i *M 4> tóètoe, (vgl. toetoh II., T.),batav.

(bal. toetoeh, T.)., t. mata, vocht

in de oogen druppelen. — [B.].

X (^..xo ^V/tetobanz. l^tomban opbl. 395;

men. (vgl »*^y>)*. toetoeban (T.).

^ aaJ> A^ toêtet®, naam van een lelvkeren

zoulwater-viseb. — [R.].

o ^3 I'^ mm^ii^ev^ spreken; praten; kouten;

keuvelen; babbelen; loetoer kata, ge-

zegde; toetffiran, gesprek, gepraat; praatje;

gekout, gekeuvel; gebabbel; penijfttoer, ivie

spreekt enz,; wie veel spreekt enz.; prater;

kouter; keuvelaar\ babbelaar.

*\\, snoeien; aftoppen; knotten. — [L.

bew.]; jav. en bal tolor (T.).

^ ^Ó §\ y^^ toèteroèg'ali — port. t ar-

iarug a — schildpad; ka-

reU — In Timor in gebruik. — [R.].

^/ yM ó tfttoes, batav. (uit 't Jav., T.),

stoppen (bv. kousen); (tali atap),

touw voor dekrietbindsels, — [B.].

^ io aÏ nienöton^, in cene rechte lijn voort-

gaan, zooals bv. een zwemmend

krokodil — [P. die zijn bron niet noemt].

C q3* êi* tc&toep, 1" ival ter bedekking of toe-

dekking dient. — * 2^ achterhoede.—
[H. T.]; men(£toep, bedekken, toedekken:

toemaken, dichtmaken; opsluiten; bewimpelen;

t. sang g o el, versiersel in de openingen van

den haarwrong der vrouwen; L tijang (of

larian tikoes), in de bouwkunde muur-

plaat; t. dj^nnang, balk, die de bovenste

uiteinden van de djennangs bedekt; t.

bcèmi (of tapak soelaiman), naam eener

plant, die met hare breede bladeren plat

op den grond ligt; tétöêpan, tvat bedekt

enz.; deksel; "penübtoe^p^ wie of wat bedekt

enz.; deksel; penciétöêpaii , bedekking, toe-

dekkifig ; toemaking , dichtmaking ; opslui-

ting ; hewimpeling .

L
, p3*

% V' niencptock, zachtjes kloppen;

zachtjes hameren (z. kelok en

liêkoel).

{,
n^*>

ft ,
V totok (jav., T.), van zuivere

afkomst, onvermengd, volbloed.

^f }w> 4-J I- töêtoel, batav. en jav., vlek;

spikkel; gevlekt. — [B.].

^ II. een kooksel van suikerwater. —
. m-
*, V v > V tötol, balav., stempel; merk; ca-

chet. ^ [B.].
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^ v 43 tc^tam , metaal van samengesmol-

^ ten rood koper^ lood en zwavel. —
[L.]; tartan, blik (eene der melaalsoor-

ten). — [R.].

^ f*^ ^ I. töêtan z. toetam.

* II. orkaan; harde wind; Iravade. —
[L.]; schrijffout in plaats van topan? (T).

^
i'i ^^ toetoean, w. sum., (aloiieeren. —

[N.].

<XJi éi' 1-9 mencètoli, knotten, snoeien; dingen,

die samengevoegd (inz. samengebon-

den) zijn in hun verband verbreken (inz.

door doorkapping of doorsnijding), vaartui-

gen rasecren.

*I1. (vgl. toetoe, T.), de oo^^n genezen

door middel van een oogwater, dat veelal het

uitgezijple vocht van een' boom is.— [R.].

4^, töêdjoe p^rkataSn, de strekking van

^ een gezegde; toovermiddel; nienCdjoe,

afgaan op iets; koers nemen naar iets; streven

naar iels; mikken op iets; richting of koers

hebben naar iels; bedoelen; op het oog heb-

ben; iemand met een toovermiddel trachten te

treffen, inz. met een betooverd ei van eene

zwarte kip, dat men 's avonds, tusschen

licht en donker naar het obj. gooit, dat mett

niet behoeft te zien. Wordt hel obj. getrof-

fen, dan valt het len minste flauw en is

^ soms zijn leven in gevaar; setcBdJoe, dezelfde

richting, strekking, bedoeling; bersetöfcdjoe,

MAi.-KEDEHl. WOORDENBOEK. DEEL I.

dezelfde richting enz, hebben,— ^y^-y toe-

djoe en toedjo, w. sum., eene ziekte, bestaan-

de in het krijgen van bulten en zweren. —
Breken deze los, dan noemt men het toedjoe

parmaji (parmaja, T.). — [N.].

üj y y

tfv^'
, het pijn hebben; het bejammeren,

I , meiiödjan^, op iets verhevens, bv.

een' stoel, zittende, de beenen schuin

naar beneden vooruitstrekken; met de schuin

naar beneden uitgestrekte beenen een druk

doen, om eene beweging achteruit te maken;

in eene schuin benedenwaartsche richting tegen

iets steunen, zooals bv. de beenen op den

grond, een schoor, die het dak moet onder-

steunen, tegen een' pilaar; 7net schuin naar

beneden uitgestrekte beenendf ook iets anders,

bv. eene slang, voortduwen, zooals bv. een'

boom, die tegen een vaartuig komt aandrij-

ven; me^ uitgestrekte beenen enz, voortduwen;

boewajan tödjang, schommel zonder leu-

ning, die door den daarop zittende zelven in

beweging gebracht wordt, door zich een'

enkelen keer met de voelen af te zetten en

door bijzondere bewegingen van het lichaam

aan den gang gehouden wordt; tempat ber-

todjan^, plaats, waarop iets (de beenen of iets

anders) bij hel schuin naar beneden uitstrekken

steunt; penödjan^, waarop iets (de beenen

of iets anders) bij het schuin naar beneden

uitstrekken steunt; p. kaki, voetbankje.

27
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<jc^s^ j _V. niencj^djah, steken met een lang

en dun voorwerp, zooals eene piek,

eene slang en dergelijke.

^ -^ êï toêtja, jav.^ zijde (de slof).— [C.].

<Kibfc 4^ töêcljoh, jsrevew, het getal zeven, (bal.

toedjoeh, de wijsvinger, T.); menö»-

cljoh, de zevende zijn, bv. van kinderen; l)er-

tijêdjoh, ^eyen m getal zijn, met zijn zevenen

zijn; hetoêdjoli, zevende; de zeven, waarvan

gesproken is; ten zevende; töèdjoh-3, de

zeven, waarvan gesproken is, voltallig; ketöê-

i\ioh-2 i
de zeven , waarvan gesproken is, al-

len; alle zeven; bertcédjöhan, 6y hoopen van

zeven; töêdjoh-S, zeven aan zeven; töëdjoh-

liari, zeven dagen, inz. na het overlijden van

iemand; luenöêdjoli-hari, maaltijden, voor-

afgegaan door febeden, aanrechten, ojp den

zevenden dag na het overlijden van iemand.

w / /

<^£S. 4-i\ het zich wenden tot iets, voorn.

tot God.

-X- • ^^^ ^j> tautjang^, batav., uit 't soend.,

staart van een chinees (T,).

-¥: / '^^
é,J> tautjï — oorspr. chin. — , een

bruine, zilte pap van visch ge-

maakt. — [R.].

<\jL^Sw é^9 het tot één maken; het zeggen,

dat iets één is, inz. van God;

belijdenis der eenheid Goc?5;meiitauhïdkeii,

tot één maken; zeggen dat iets, inz. God

(dir. obj.) één is.

^ f^ lJ> tCèdi, schelpen; schelpvisch; alie-

kruik, — [L.].

Cj3 ^i-V töèdoeng', wat tot bedekking enz.

^^
dient] zekere hoofdbedekking; Isuier:

t. sadji, soort, van stolp van b^rigkcëwang

of pan dan-bladeren, om de spijzen te

bedekken; lot de t. sadji behooren de t.

pahar, grootste soort, over de p aha r ;

t. semb^rib, middensoort, over de sem-

b^rib; en de t. batil, kleinste soort, over

de batil; t. hidang, vierkant, meestal

veelkleurig kleed, dat op de tcëdoeng-

sadji komt; t. panas, al wat iets tegen

de zon bedekt; tali t., kinband van een

hoofdbedekking; bakkebaarden, die onder

de kin samenkomen; t. m (lek a , 'sluier;

t. pintoe, waarmede het gat van eene

deur gesloten wordt; deur in dien zin; t.

t^mpajan, naam van een' niet eetbaren

zoutwater-visch ; meiiwdoeng , bedekken ;

toedekken; bertöêdoeng, bedekking enz. heb-

ben, zich daarvan bedienen; b. lingkoep,

het hoofd en het aangezicht met eewe kaïn

of iets dergelijks toegedekt hebben, zoodat

slechts de oogen vrij zijn.

Qt^ %^ I- töèding', schuins (in een' stompen

^^ hoek) naar beneden; van de punt of

het scherp van iets in een stompen hoek

toeloopend; adv., schuins naar beneden; tïkam

L, schuins naar beneden steken; bij spelen,

waarbij iets, bv. munten, naar een kuiltje
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geworpen wordt, zoodanig werpen, dat het

geworpene in eene schuine richting in het

kuiltje nederkomt; söëdah t. tali saoeh,

het ankertouiv slaat al recht op en neer;

mengasah t., slijpen^ bv. eene bijl, door

den rug wat op te lichten; mengeltam t.,

schaven met eene schaaf, waarin het schaaf-

ijzer in een' stompen hoek in de schaaf

staal.

^11., batav. (jav., T.j, met den vinger

ivijzende dreigen, — [B.].

•^ C, /^^ èJ> taudak, geep, vischje meteen

lange sneb, die bij wijlen uit

het water schiet en, alzoo een mensch in

de borst vliegende, hem kan dooden.— [L.];

speelt in de verhalen een groole rol, z. de

Mal. chronijken (T.); tödak, naam van

een' eetbaren zoutwater-visch.

g J> É.^* (of töékas) , menöêdoh , beschuldi-

gen; betichten, beschuldigen van iels;

toédöhan, wie beschuldigd enz, wordt;

beschuldigde; betichte; van wat iemand

beschuldigd is; beschuldiging , betichting;

peuCèdoh, wie beschuldigt enz,, beschul-

diger, belichter,

p toera, w. sum., een handwijzer; een

teeken; een bamboe, waarop iets ge-

schreven is en die aan den weg staat. —

VJ

V tceroe, jav., slapen, — [G.].

i 4^ I. tffiri , naam van een' boom — agati

grandiflora — welks bladeren in de keu-

ken en in de geneeskunde, inz. bij breuken

van een been, gebruikt worden. Ook de

bast en de wortels zijn geneeskrachtig.

II. verk. van kastcêri.

25 ) \ 4-i en <ó|.^*, of in 't mal. meer gebr.

taurït, rfe wet van Mozes; S^ylïjjt)),

het volk der wet van Mozes, d. i. de Joden.

L
* j i />, menöeroet, volgen, opvolgen; navol-

gen; achtervolgen; vergezellen; na-

doen; mededoen; in acht nemen; gehoorzamen;

setcêroet, opvolging; navolging; bertöëroet-^,

aanhoudend, achter elkander.

C J^ ) ^ ' menöèras, vloeibare massa, inz.

verfstoffen in een* vloeibaren staat,

filtreeren (z. lapis); tcferasaii, wat gefil-

treerd is; pencêras, wie filtreert; werktuig

daartoe, filter.

^
( 1^ S ^ töêres, gevangen zetten. — [C.].

( /^ ) ^ ^' tcêroes, rechtopstaande stijl of

staak, om iets, bv. een' boom, in

de rechte houding te ondersteunen, of recht

te zetten; hoofdstijl van eene omheining of

het werk; cylindervormige opeenstapeling

van platte ronde koeken, voorn, van ruwe

suiker; meiiCêroes, door een' slaak onder-

tl'
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steunen^ of recht zetten; platte ronde koeken,

inz. ruwe suiker, cylindervormig opeenstape-

len.

*IL, tcëroes ing kesöëma =toes ing

k^scêma (T.).

•^ / u^ 1 o* töris, broddelen, slordig wer-

ken; knoeien. — [R.],

^
l J^ i ^ töres, batav., kerven; gekorven

[bv, in 't gezicht]. — [B.];

likteeken, een snede in ^t aangezicht zooals

de Ashantljnen hebben. — [T.].

-H- C * èS toeran^, w. sum., borduren; ook

de naam van een patroon van kains;

t. m^noerang, iets dat van veelkleurige

lappen gemaakt is, zooals eene lappendeken,

sprei of harlekijnspak. — [N.]; manoeran^,

netten verstellen (T.).

L, ^ i 4> töêrap, opeenstapeling van steenen

tegen eene helling, ter voorkoming

van het instorten; muur of metselwerk, in

' dien zin, schoeiing, bekleeding, in dien zin;

kade; van muren, vaartuigen en dergelijke

pleister; menderap, hellingen bemuren; schoei-

en, hekleeden; beleggen; bekaden; muren

enz, bepleisteren.

(^ !? i ^ törak, koker, gewoonlijk van bam-

boes, waarin de inslag der wevers

heen en weder schiet, schietspoel, weverspoel;

anak t., de schietspoel; bertörak, in een\

ior^k zijn; pakan b., de inslag, in zijn

koker; tórakan, wat tot schietspoel dient,

moet of kan. dienen; bóêloh t., d. i. bam-

boes van of voor een weverspoeL

LL5 S^^ y ^^^ steunen op eene der heupen ,

om te rusten; het zitten op êêne

der billen; het plaatsen van de bil op den

rechter voet; het plaatsen der billen of van

één der billen op den grond, — al welke

stellingen bij het gebed verboden zijn.

ij^ \Ê^ torek, van de ooren hardhoorend

en etterend, inz. ten gevolge van

eene ziekte.

/j i é!) töêroen, dalen, ook üg., zooals bv.

eene koopwaar, een koopman en derge-

lijke; afdalen, nederdalen; afgaan, afklim-

men; naar beneden gaan; ondergaan, zooals

bv. de maan; zakken; afstappen; bij het

kaartspel uitkomen; van kleuren verkleuren,

verbleeken, verschieten; dalen enz.; t. kapal,

van den wal aan boord gaan (omdat het

water lager is dan de wal); scheep gaan;

mencèrcêni, dalen enz. van iets, bv. van

een* berg; dalen enz. tot iets of iemand

(dir. obj.), bv. gekheid op iemand; — *ke-

toérOènan, batav., bezeten (door afgestor-

venen). — [B.]; k. gila, door gekheid over-

vallen, een* gekken aanval krijgen; tffi-

roeii-temoèroen, bij herhaling nederdalen

en weder nederdalen, d. i. nakomelingschap

zijn; afstamming van geslacht tot geslacht;
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tórCBnan, wie gedaald enz, is; nederge-

daalde, d. i. afstammeling.

^ i a3* tcêran^ omheining, die ook van boven

dicht is, ter bescherming van plan-

ten.

^ ^ S ^-3* töro, batav.^ lang overkleed van

mannelijke bedienden. — [B.].

25 i ^j> tö&rah, losse ijzeren weerhaak van

een vs^erpschicht met een touw^ aan

weerhaak en schacht, waaraan, wanneer

de weerhaak in een dier (visch, hert enz.)

gedrongen is, getrokken wordt, waardoor

de weerhaak van den schacht loslaat, welke

laatste alsdan door het gewonde dier achter-

aan gesleept wordt. — Voor de vischvangst

is de sehacht gewoonlijk nog van een' knop

van zeer ligt hout (ga b o es) voorzien, om het

specifiek gewicht daarvan te verminderen.

2J i
ft

y toreh, schrap, kras: insnijding :menO'

reh, beschrappen, bekrassen; besnijden;

dunne voorwerpen, zooals bv. bladeren door-

krassen; doorsnijden; papier of een boek

afsnijden (van de oneffen randen) ; besnoeien,

-X- / C i 4^* tffireij w. sum., de toekomst

voorspellen, op eene wijze zooals

in Europa de waarzegslers uit koffiedik

doen. — [N.].

o /

z. »r
I

c J^3^ töêwas, hefboom, aan het eene

einde waarvan zich de last bevindt;

menoêwas, met een hefboom oplichten; toé-

wasau, stellage in diep water (3 tot 6

vadem), voor eene soort van schepnet, van

rotting gevlochten, dat aan een^ hefboom

in het water gelaten en weder opgehaald

wordt, waartoe ten minste drie man noodig

zijn; penoêwas, wie met een hefboom op*

licht; werktuig daartoe, d. i. hefboom.

/ jggê^*, menoêwis, twee zware lichamen,

die dicht aan elkander liggen, mei

een' hefboom van elkander verwijderen,

mj^^S töèsing* z. onder toes.

^ L-.Jiw 4nJ töêsoek (uit^t bal., T.), steken;

doorsteken, bv. den draad door

de naald ; met eene naald of iels scherps een''

steek geven; t. kondë, kaarspeld, —
[L. bew.].

c. 4.3* I«j niencéwang*, gieten; uitgieten, uitstorm

^ ten; schenken; uitschenken; toéwangau,

wat gegoten enz. is; besï t., gegoten ijzer.

IL, töéwang-S 5 dikke holle bamboe^ aan

de eene zijde dicht en met een gat als eene

fluit, waarin geblazen wordt. Het geluid is

galmend en ver hoorbaar, ongeveer als dat

van een tawak-2. Het dient, om signalen

te geven en om pas geboren kinderen,

die geen geluid laten hooren, zoolang in

de ooren te schreeuwen, tot dat zij dat
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doen. Is dit een uur lang zonder gevolg

geweest, dan geeft men bet kind op.

^ C AJ» tö&woiig;, vacanlie; ledigheid; eenzaam-

^ heid. Verklaring: als er alle dagen

eten is en eens een dag komt dat er geen

elen is, dan noemt men dattöêwong (een

schrale, magere dag). Of, wanneer men alle

dagen mensclien ontvangt en er eens een dag

voorbij gaat, zonder dat er iemand komt

(hier ontbreekt in ^t handschrift van

den schrijver de vermelding der bron; ik

vermoed dat hier bedoeld is 't soend.

towong, zoodat het Bataviasch is, T.); vgl.

ook töhong (T.).

"X- (^2>^^^^* toiigot, koet., slomp van cigaar;

petoiigot, sluk brandhout (T.).

^C- èV töêngau, naam van een insekt, dat

zich in de huid van dieren vastzet.

LlJOjJ»* z. li^'.
^

A^3 É.J> (mal. taufab), hel haag en vadzig

zijn in het werk; traagheid; vadzig-
y o ^

heid; met plur. cl^U^J', misslag; feil; on-

achtzaamheid,

L
,

JIaJ é,j>, van God begunstiging; mede-

werking; bijstand,

C ^ y^ top, naam eener soort van indisch

(oorspronkelijk siamsch) vaartuig.

^ L^^3 k> toepi, kombuis opeen vaartuig. —
[L. hew.].

^ (^ 3 %^ topa, batav., verk. van itoe apa;

topa dija, daar heb je hem!

(^ J^ aIV töpi, (zelden), hoed; pel; chako

(z. tjapijau).

/ y^è tLj> tcjêpis, van eene helling steil

(minder steil dan t^rdjal).

i i 4_y topang* , siul onder een los dak op

indische vaartuigen; lenlslul; slok, aan

't einde vorkachlig gevormd^ om er menschen

of dieren mede in den nek te steken;

nieuöpaug', een los dak enz, liiet t opang s

sluiten (z. toendjang); t. k^móêdi, stut

voor den stok van eene k^möëdi sëpak;

tïjang t., of alleen topang, de voormast

of fokkemasl, zoo genaamd, omdat bij ge-

woonlijk op de hoogte van de voorste stut»

staat; lajar t., fok; — ^ toepang, w. sum.;

inkeping, zooals in de gedaante van eene Y,

iels dal in de lengte gespleten is; de afschei-

ding van twee groote takken aan boomen;

te Padang: stut, die men onder de ben-

die-boomen plaats; lidah bertoepang,

een gespleten of dubbele tong,, zooals de

leguaan; Sidin! toepang bendi, Sidin,

zet de stut onder de bendie, — [N.].

ii É.3 töpong', soort van kleine mand of

doos van bladeren, zonder deksel,

waarin inz. gcbluschte kalk, sago en b^la-

tjan verkocht worden (z. ketöpong); her-

sapoetangan t. bglatjan, zijn hoofddoek

zoodanig bevestigd hebben dat het op een
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io}}ong gelijkt, een voorrecht dat vroeger

door den vorst als onderscheiding verleend

werd,

•^ iJÉ.J>* töpeiig (zelden), masker; troep too-

neelspelers met maskers (jav., T.).

4f-C, a,.§ A,V töëpok, de staande zijde van

eene kist, bank, tafel enz.— [L.].

C,i30A3\ nienöpek, vleesch in dunne schij-

ven snijden y bv. om het te droogen.

(*>i^ topan verb. van ^;UjL.

.j 4^* topan z. onder top IL

H^ii A-J töêpo, batav., vaatdoek, — [B.].

/ -Jj ê.«3* töèpai, eekhoren; klamp; beugel van

een sabelgevest; t. melompat, naam
in.

eener kruipende plant, die als bindsel ge-

bruikt wordt; tcpai-3, klamp,

i«^/jS iJf topëkong, verb. van topëkong*.

C^j i^* tcêvi^ak , suikerhoudend vocht in de

wijngisting; wijn, — Inz. verslaat

men daaronder het in de wijngisting verkee-

rende vocht, door aftapping uit palmboomen

verkregen.

K- L ^̂ -^ töêwoek, jav., verzadigd, — [C],

jfuJi ^3 s het vertvachien; het er op rekenen,

dat iets zal plaats hebben; ver-

wachting,

tj>, het bepalen van den tijd voor

cenige zaak; tijdsbepaling.

A

L-^Ö-ö ÉuJ>\ het doen staan; het ophouden;

het terughouden; het opschorsen;

ophouding; terughoudi7ig; opschorsing.

i^S ^3* I- tcêkoe z, takal II.

^II., men., zoude oudere broeder betèeke-

nen en wordt gebezigd bij 't aanspreken van

Atjinezen (T.).

^i^S 40 I- töka — port. tocca (?)
—

tulband; gordel, — [R.].

IL, tóka-S, naam eener soort van rog.

iXÓ ^>J> 9 het bevestigd worden,

> 4^' I-:» nienöêkar, ruilen; verruilen;

wisselen; verwisselen; töêkar, gan-

ti, wat in de plaats treedt of gegeven

wordt; vergoeding; vervanger; visitekaartje;

tcêwan A. b^rtöëkarlah d^ngugan töë-

wan B., de Heer A. verving den Heer B.;

b er töêkar tjintjin, de ringen verwisselen

d. i. ondertrouwen; b. maut, de eene in

plaats van den andere den dood ondergaan

wordt gezegd van tw^ee personen of partijen,

waarvan de eene in levensgevaar verkeert,

doch de andere, met wien dat niet het geval

is, in de plaats daarvan sterft.

* IL, jav., hard, ruw spreken; bits beje^

genen; twisten; vechten, — [R.].

/ U45 ^J* L, nienöèkas z. töêdob.

IL naam eener soort van rotting-palm.

Aan den wortel der bladeren groeit eene
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tondelachiige zelfstandigheid, die men ge-

bruikt om vuur te halen.

/ u^ ^Ji, angin tö^koes, de eerste noor-

delijke winden^ na den westmous-

son, die echter nog niet aanhouden.

ij |L»5 tcjêkang, wiens beroep of gewi

het is, eenig werk (inz. grof) te

verrichten; arbeidsman, ambachtsman, hand-

werksman; baas, werkbaas; bekwaamheid;

knapheid (z. pandai); t. kanan, de kom-

mandant der manschappen van stuurboord; t.

kïri,— van bakboord.— hóëroeng tcèkang

z. bij tarahan (T.); pertékanyan, tua^ ^o^

de bezigheid van een ambachtsman behoort;

segala p^k^rdjaan p., alle ambachten.

lokong:, groote klip boven water;

kale rots in zee; rotsachtig eilandje,

zonder of met weinig vegetatie; hoog, klein

eiland in *t algemeen; menökong^, afsnijden

een gedeelte van het haar aan iemand, inz.

vrouwen. Het afsnijden van een gedeelte

van hel haar is eene onteerende straf voor

wie gewoon is lang haar te dragen, inz.

vrouwen; böêroeng t., naam eener soort

van vogelnest'Zwaluw , die zich op zulke

eilandjes ophoudt; ajam t., kip zonder

staart; bolstaart.

L Ü^ 4^' I- tökak, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch.

II. bloed' of andere zweer aan de bee-

nen, die om zich vreet. Dient ook als

versterking van tökek en takek (z.

b^nta); t. lang, kaalgeschoren plek op het

hoofd, inz. van kinderen.

UI., tökak-takik herhaling met ver-

seheidenlieid van takik.

i,^RÓ jii, menohok, door bijvoeging vermeer-

deren; bijvoegen bij iels (dir. obj.).

Cji5o êV I. tökek, aan het hoofd gewond,

hetzij nog niet genezen of reeds

dichtgegroeid en een likteekcn geworden;

van levenlooze dingen aan hei bovenste ge-

deelte beschadigd of geschonden; tökak-tö-

kek beteekenl 't zelfde maar op verschillende

plaatsen en naar verschillende richtingen.

II. naam eener soort van hagedis, wo-

nende in huizen en op boomen, waar zij*

van tijd tot lijd een schel geluid laat hoo-

ren; z. l^kek.

p A-3> tCèkal, pak, bestaande uit een zeker

aantal strengen.

^
f }5 ^3 töêkel, tegenstrijdigheid; onzeker-

heid. — [C.].

cX> É..V I. töêkoel, kleine hamer; menc^koel,

met een hamer kloppen; met een hamer

hameren (z. gandin en godam); jang

m^n^rïma t., wat zich laat hameren, d. i.

metaal; tcékoèlan, wat met een hamer geklopt

enz. is; b^nda l., geslagen goed. *

#11., jav. (toe k o el), uitschieten; ontkie-

men. — [C.].
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)5 43j Ae^ vertroimen op een ander, inz.

op God; vertrouwen enz.

^ vJ5 4-3* töèkani, siok; knods, knuppel, —
^

[L, bew.].

<X3 4-3» I. tökoh, gedaante: vorm; voorko-

men; t. airopah, een europeesch

voorkomen; t. kapal ^"^i, gedaante van eene

stoomboot.

II., tökoh k^möêdi (vreemd dial.) of

k^taban, dikke dwarsbalk, bij den achter-

steven, beneden de bam k^möèdi, in eene

inkeping waarvan eene zoogenaamde ke^

möêdi sêpak draait.

/ ó 4-3 tauki — oorspr. chin. — , hoofd;

baas; chef.

^ / -5 4-3 toekej , w. sum., den voet ergens

tegen aan plaatsen, zooals de In-

landers dit doen. — [N.].

^ / ^34-3 töke, göke, bal. (bal. toeké, T.),

groote hagedis, gekko. — [B.].

o y

lXw 4-3\ het bevestigen; bevestiging; het

leggen van nadruk op iets in eene

rede.

M het aanstellen van iemand als

^ i^^5 ^«3> t®?oe, jav., kolom; pilaar; grens-

teeken.

^ w5 4-3 tö&gar (men. uitspraak van toe-

gal, T.), rijst zaaien, — [R.].
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J) 4J' töêgoer, batav. (jav., T.), dag-

wacht ^ bij dag de wacht houden, —
[B.].

f jJèO^ tifegas, van een wind, regen of

golven zeer sterk en gestadig; van

een' arbeid met kracht ^ inspanning en vol^

harding; iiienCêg:as, met kracht, inspanning

en volharding verrichten.

^ i5 4-3 t®g:aiisf (lamp.), soort van fasant.—

...
in

i^ qJ) 4.3* töjok, van ecnigszins hooge voor-

werpen alleen en overeind staan-

de; nom. pr. voor jongens (ook: eigenn. van

een clown in uit 't jav. ontleende verhalen,
.

jav. togog, T.); belajar t., zeilen met

een enkel zeil, inz. aan den grooten mast;*

b^rtïkam t., stekende vechten, man tegen

man; duelleeren; bertöjok; de hoed. iogok

vertoonen; plakken (lang blijvende) saja

b^rtjakap b. sampai sïjang, ik plakte

al pralende tot dat het dag werd; mcnö-

g'okken, alleen enz. staande doen zijn

(maken) ; alleen en overeind staand nederzet-

ten (nederplakken) ; s ij apa m^nögokk^n

balang ïni disini s^rta dilihat söêdah

t^rtögok, wie heeft die flesch hier neder-

gezet? toen zij gezien werd, was zij al

nedergezet.

. P é3^ menöêjal^ rijst op droogo gronden

planten, door gaten te maken in den

gron4 met een^ zwaren puntigen stok, jq
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welks gaten dan 5 a 5 korrels padi gedaan

worden; penC^g^al, wie rijst op drooge gron-

den plant; werktuig (de stok) daartoe.

^
. j6 ^-> tfèjjel, jav., snoeien; afsnijden. —

[C.].

p éj> tög*el, stomp van achteren, zooals bv.

een hoen zonder staart; gekortstaart ,

zooals bv. een paard; meiiög-elkeii , slomp

van achteren maken; kortstaarlen; angliseren.

>»*5 4-3* I., tcêroeii nienög'au, verlaten een

vaartuig door een^ voor de reis geënga-

geerden schepeling, voor afloop der reis.

IL (nog niet lang in gebruik), nienö-

8:an, werpen naar iels (dir. obj.), inz. bij

kinderspelen.

/ -5 AJ taug:©— oorspr. chin. —, ontkiemde

katjang, die als groente gegeten

wordt. (z. k ^ tjam b ah).

j
4-3* I- ^®H> ^^^f'^ doofheid.

II., t€li-3, langwerpige, op den bovenkant

eenigszins verhevene, naar het boveneinde

breeder wordende plaat van hout, ivoor,

een edel metaal of eenige andere zelfstandig-

heid, aan welker benedeneinde een lang oog

(tali töêli-2) van touw, koord of dergelijke

is aangebracht, welk geheel op de buitenzijde

der krisschede door een om het benedeneind

loopend omwindsel (p^mb^bbat) bevestigd

wordt. De hoofdzaak is het oog van touw

enz., waarin de buikgordel ikat pinggang.

vastgeknoopt wordt, zoodat de kris niet

kan verloren gaan, zoolang de gordel nog

om het lijf zit; soorten: l. bosa, t.

böêloh.

J^
..

4^, inenöKwil, oplichten met eene spaak,

of dergelijke, de punt steunende op

den grond; daarmede op zijde schuiven;

daarmede van een ander lichaam afschuiven;

bertöëwil ook lig.: een moeielijk werk ver-

richten; in moeielijkheden verkeeren.

aI

^3* töëwal, een kort gesneden stuk boom-

tak; blok; meiicêwal, betrekkelijk lange

voorwerpen, zooals hoornen, boomtakken,

baken en dergelijke in korte stukken kappen,

zagen, snijden,

/o
L ** j y ^3 plur. van <üy.

i^J 4,3 en Uƒ plur. eiJÏy , moeielijkheid;

moeite; leed; onheil; betoovering, waar-

door eene vrouw zich de liefde van haren

man tracht te verzekeren; boeiende aanmin-

nigheid.

ivyJ 4-3 I- töèlat, op den dag van betover-

morgen^ na overmorgen, de dag van

betovermórgen.

*II., batav. (jav. toelad, T.), model [ï{.]\

patroon om tegen U licht na te maken. —
[B.]; z. teladan (T.).

dtj 4.3* (mal. toewalali) = kSy
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cXj %-> > ^^^ voortgebracht -zijn; het geboren
\

zijn.
I

^ ^J^-i*? toelariii, balav. (uit 't jav., T.),
|

besmetten, aansteken; ketoelaraii,
|

besmet^ aangestoken, — [B.].
j

/ KwJ ^3 tifcloes, zeker; vast; onverander'

lijk; ongeveinsd; oprecht,

( ]^^ é,J> 9^^^^^^^ i
beschrappen, bekrassen;

besnijden; figuren maken op iets;

teekenen; beteekenen; schilderen; beschilderen;

schrijven; beschrijven, d. i. op iels schrijven;

djöëroe t., schrijver; klerk.

^ A,V toêlaiig, knook; been; graat; gebeente;

van een vaartuig het geraamte; van

i)laderen^ met uitzondering van palm-,

varen-/ pisang- en andere groote bladeren:

de hoofdrib; van een spoorstaaf of spoor-

sclieen de verhevenheid, waarop de wielen

hopen; t. mcêda, kraakbeen; t cel a r (Jaiook

enz, van eene slang), dikke rotting of iets

dergelijks, waarmede de houten pennen

(pating), die men in dikke boomen slaat,

om ze beklimbaar te maken, met elkander

verbonden worden; pisang t. oe., de pïsang-

vrucht op dien graad van ontwikkeling

(nog onrijp) waarop de drie deelen, waar-

uit de vrucht bestaat, nog niet aan elkander

gesloten zijn, zoodat het middensle van de

vrucht op de ruggegraat eener slang gelijkt;

l. empat kerat, armen en beencn; t. ïkan,

graat; t. boemboeng (böêboeug IL), de
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balk, die de nok van een dak vormt; \,

b^loet z. bQloet; t, menempel of t.

mendatang z. tempel; bertöêlaiig', ge-

beente hebben, van gebeente voorzien; papan

])., spoorstaaf; spoorscheen; ketcelaiig;a]i
,

voor den toestand van iemand, wien een

stuk knook of eene graat in de keel is

blijven steken; télau^au, wat op gebeente

gelijkt; de gezamenlijke beenderen van een

lichaam; geraamte; setoêlangv, naam van een

heesterachlig gewas met stam en takken,

doch zonder bladeren, dat men tot omhei-

ningen gebruikt. De gom is geneeskrachtig:

t€laiig-2, naam eener eetbare plant; —
*t. pengatjoet, w. sum., de knieschijf, van

katjoet, het kraken der grove beenderen;

omdat de knieschijf kraakt, wanneer de

inlanders hun been strekken. — [N.].

ij A.V (men. tolong, T.), luenöêlociig', Aw//>

verleenen ; helpen ; bijstand verkenen ;

bijstaan; gerijven; peuöèloeng:, wie hulp

verleent enz,; p. b^tjara, helper in eene

zaak; pleiter; advokaat,

i JL-J t3 I? menolak, stooten; voortstooten ;

verstooten; van zich stooten; van

zich weren; verwerpen; van de hand wijzen;

verkoopen; menolak lebbe h dahOêloe,

voorkomen.

IL, tölak bahar<7 i, bahara, L

L-JU 4-3 L tolok, waarmede iets vergele-

ken wordt; nienolok, maten en
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gewichten vergelijken mei een als juist aan- \

genomen maat of gewicht; daaraan gelijk

maken; penölok, wie vergelijkt enz,; werk-

tuig daarvoor; slaper.

II. (minder gebr. gajani)^ naam van

een* boom, die eene kastanjeachlige, eet-

bare vrucht draagt. — z. b^njek. (b^njik).

/.ü 4-j taulan (uit 't tamil, T.), makker,

maaty gezel, medgezel, kameraad;

bondgenoot (z. handai en §ajiabali); tau-

lanan, verhouding van een bondgenoot tot

een* ander; maatschap; bondgenootschap.

x*tJ 4-J tölin (jav. toelèn, T.), van levende

wezens van zuivere afkomst; onver-

mengd; echt; volbloed; waland a t., een

volbloed Hollander (die in Holland uit

hoUandsche ouders geboren is). — z. tótok.

^ 4J É^'toeloe (jSy toeloeq, T.), w. sum.,

keuvelen; — beproeven of men iels

doen kan; toeloelah dolo (brabbeluit-

spraak, T.), probeer het eerst eens,--- [N.].

«KJ AmJ tffilah, ongeluk, dat gedacht wordt

de vergelding voor eene booze daad te

zijn; magische en straffende invloed van

personen, voornamelijk van zulke, aan wie

men eerbied of gehoorzaamheid schuldig is

en tegen wie men misdaan heeft; t. b a toe,

t. batang, moge de steen, moge de boom"

stam door de töêlah getroffen worden (maar

piet ik) — spreekwijze, waarvan men zich

bedient, wanneer men den naam van heilige

of geëerbiedigde personen, inz. van voorou-

ders, wil uitspreken of uilgesproken heeft,

len einde de tcêlah, die men eigenlijk daar-

voor verdient of verdient heeft, van zich af

te wenden; ketdelahan, door de töêlah ge-

troffen worden.

AJ kji , menoleh, zijwaarts kijken, alleen

door het hoofd te draaien; zijwaarts

enz. aankijken (z. k^leh).

^^ J j y töle, jav., lieveling; troetelkind.—
[C.].

/ c /

i^A-J 4-J (mal- tau lij ah), het stellen van

iemand over iets; het aanstellen als

J^ ; aanstelling enz. ; mentaulijatken
,

stellen over iets; als j^ aanstellen,

^ 4S* töèma, naam eener soort van kleeder-

luis; dada t. (töéma-fton/), geringe ver-

hevenheid naar het midden toe van sommige

voorwerpen, zooals bv. het blad eener pagaai,

sommige krissen; töêlang d.t., de lijn, ge-

vormd door de snijding van de twee vlak-

ten^ die de d> t. vormen; djawa makan

l., töêma-e^ewrfe Javaan, een scheldwoord,

dat andere indische natiën aan de Javanen

gevep, omdat de lagere klasse van dat volk

de töéma's en luizen die zij vangt wel

eens doodbijt (niet opeet).

\ %V töêmoe, naam van een' boom, van welks

hout sloepsriemen en pagaaien gemaakt

worden.
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r-^'
tfiêwam, warm geneesmiddel in een* \ m^ aJ

doek, ter oplegging, of om er mede
|

ie drukken; warme omslag; meno&wani
, |

vei'warmen of drukken; iets opleggen, een

warme omslag op iets, of daarmede druk-
\

ken.

^j>A./0 éi» töêmit, hiel; knopje op een' sabel-
\

knop of dergelijke; van de kolf van i

een geweer de hiel; van een' bril stuiting \

aan de zijstukken; teerling (stereom.); van
j

de schede van eene sleepsabel de sleep-
\

I. töman;, treeft van drie in den

grond geslagen pennen, die men laat

staan.

IL, tnenöman^, verlaten; in den steek

laten,

IIL, meuöman^, verdenken; verdacht hou-

den,

* IV., gaboes t., batav., groote gespikkelde

gaboes. — [B.].

iL*^04«y tomong, kort stuk geschut, hetzij

van klein of van groot kaliber; hou-

^ • ^'
i

witser; mortier (ook^ m^rjam p^rïjoek

/mov^IaS* tömos of topmoes (?, uit de vele
|

api).

door mij weggelaten afgeleide vor

men, die onder dit woord staan, blijkt,

dat de schrijver nu eens tomos dan weder

toemoes heeft uitgesproken, T.); bertömos,

met het voorste of bovenste gedeelte, bv. met

het aangezicht, den neus, het hoofd, tegen

den grond vallen; meiiönios, met het voorste

of bovenste gedeelte tegen of in den grond

stoten, bv. eene brandende toorts, iemand

met het hoofd; penciÈmoes, wie met het

voorste of bovenste gedeelte tegen óf in den

grond stoot,

f >J4v^Cc3* tcjêmis, spijs, door het stoten in

eenig vet toebereid; menöêiuis, in

eenig vet stoven; tobmisan, wat in eenig vet

gestoofd is; peno^mis, wie in eenig vet stooft;

gereedschap daarvoor; vet daarvoor; pencè-

misaii) stoving in eenig vet.

^^.w/Oè^* toemaii, mol., eene van sagobla-

deren vervaardigde mand, om er

natte sago in te doen. — [Div.].

^.•i/0 A^* tonian, naam van een' eetbaren

roof-zoetwater-visch.

^ ^^ ^ tömo, kostwortel, een welriekend

kruid — costus —.— [R.].

•^..j é,j> tifeii, beter nö^ii, ginds, — [L.].

^rJ 3^ ^' töèna, m^n., pali7ig. — [T.].

* II., jav., verlies, schade, —
. [C.].

.,é 4«y, mencBnoe, in brand steken; pe'no^-

noe, wie in brand steekt, brandstichter;

pencéiio^wan , in brand steking,

. .j é^* töïwaii , heer, meester, gebieder (als 2^*^

pers. gebezigd om niet te tutoijeren,

T.); eigenaar (ook van vrouwen); menS&waii-
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ken, als heer erkennen; lol heer hebben; met

(öèwan bejegenen, d. i. met of van iemand

sprekende, hem t(wan noemen; jang di-

pertCèwaii, in 't dagelijksch leven, bij vcrk.,

ook wel jamtcëwan, wie als gebieder er-

kend wordt, d. i. de regeerende vorst. Het

is ook titel van den radja mcjèda; j. d.

l)esar, de eigenlijke regeerende vorst; j. d.

racêda, de radja möëda; pertoéwanan,

slaat van een heer enz. tegenover zijn

onderhoorige; heerschappij; heerlijkheid.

(j>o êi* töpwantoe, smtr. van tiëwan i toe (

—

tcëwan is hier de genilivus en behoort

lot een woord dat voorafgaat); sahaja

t., voor sahaja tcwan itoe, die slaaf van

mijnheer; patik t .^ voor patik ld»w a n

ïtoe, het vorige, doch nederiger.

/ wa>> éV I. tcènas, knop (van planlcn); bol.

*U. hel laatste van iets (van de huizen

van cene plaats of de Idadzijdcn van een

boek). — [R.].

ij 4^ toênang;, huwelijksengagemcnt; verlo-

ving; verloofde; verloofde vijand, d. i.

gezworen vijand; nienoënang*, zich verloven

met iemand; iemand vijandschap zweren;

nieiiCenaiig^ken , verloven, zooals bv. ouders

hunne kinderen, voogden hunne pupillen;

menoénangl) als zijn verloofde aannemen;

td^nang'aii , verloofde; verloofde vijand; Siak

d^ngngan Rïjaü t. mêmang. Siak en

Riouw zijn van ouds gezworen vijanden;

p^löëroe t., beter p^lcêroe pQtöênang,

betooverde kogel, die zijn doel niet mist.

C Q,Jiki tdènak, vast, bv. aan een werk,

of een hond aan het huis; gestadig

doorwerken; aanhoudend vlijtig; arbeidzaam,

naarstig; örang t.^ een werkezel.

v> 4j> töênani , lont.

/ i 40 tc&nai, contant; gereed; contanten;

gereed geld; bertimbang t., een snel

en treffend antwoord geven.

25 émJ t®ha, meer gebr. tóëwa.

^ t5 éÜ> I- töêlioe, jav., trouw; oprecht.— [G.].

*II. (of bcêroeng tj(élik-2), batav.

(bal. loehoe-2, T.), krijschende zwarte

vogel, die töèhoê schreeuwt en tegen dieven

waarschuwt. — [B.].

25 4mJ> töëwah, geluk; voorspoed [bestendig,

in ondernemingen en wedervaren] ; ber-

töêwali, geluk enz. hebben; gelukkig zijn;

voorspoedig zijn; fortuinlijk zijn; onkwets-

baar zijn (z. k^bal, T,); p^rahoe b., een

gelukkig vaartuig; ajam b,, een gelukkige

vechlhaan; iiiencêwaliken, gelukkig, voor-

spoedig^ fortuinlijk, onkwetsbaar maken.

ySb éji töhor, van water ondiep; laag ;\iin

menschen van weinig verstand; van

een onderzoek en dergelijke oppervlakkig;

kapoer t., kalk van koraal, zoo genoemd,

omdat hij op droogten gehaald wordt.
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^ijbj,j> (vgl. loewoiig. T.) tohong-,

batav. — oorspr. chin — .— liari

t., dagen vrij van passergeldbeuring.

^ L. ilA É.J> I töêliok, toesmijten, \)\. eene

bonk aan een^ hond. — [L.].

IL, menohok, van boven naar beneden

steken naar iels, bv. met eene piek, een

slang, een^ degen en dergelijke; bin tang

t. of b in tang pari, het zuidelijke kruis

(sterrebeeld).

III. naam van een^ eetbaren zoulwalcr-

visch; pari t., naam eener soort van rog.

^IV, (jav. töwök) spies; werpspies,

voorzien van een koord, om baar terug te

trekken. — [R.].

/wX6 é.-> (vgl. toewan, T.) töèhau, godheid;

de Heer; God; t. allah. God, de

Heer ketdéhaiian
,
goddelijkheid.

^ 4.i5 4.0 toelioc, w. sum., dreigen; aanleg-

gen; — iets wegwerpen; t. prang,

den oorlog verklaren (pJ ^yb^ ^j^U^,

T.). - [N.].

-)(-/^ É^* toja (vgl. tojak), batav., lang

stuk hout; knuppel; spaah. — [B.] ;

een groote lange stok, waarmede men ba-

tonneert. — [T.].

/; C É^\nieiiö&wai, graan oogsten, inoogsten,

inzamelen; penöèwai, wie oogst enz.;

werktuig daarvoor; pen céwajan, oogsting;

inoogsting; inzameling.

r C ém3 I- t(j&wi — oorspr. chin. — , spel

tusschen twee medespelers buiten het

hoofdspel, inz. bij het pakau-spel (z. pê-

pek en taroh löêwar).

* II. naam van zekeren sehelpvisch. —
[L. bew.].

^/ M^^ 4 -V tawïsa, naam van een' vo-

gel. - [R.].

-X- L iL> éÏ töjak, (z. tojah en toja), een

sieraad, dat bij een' optocht van

bruid en bruidegom vóór den stoet door

jongens gedragen wordt. — [R.].

p tS töêjoel, deugniet. — *jav. (toejoel,

onervaren dansmeid, T.), hoer.— [C.].

^ A> §3 töjaU (z. tojak) — oorspr. chin.—
een slok van eene nachtwacht, zonder

den stoet door jongens gedragen wordend.—
[R.].

<K^ ilV tönjoh, menönjoh, inet iets aanra-

ken of aanstooten, zooals bv. den arm

van iemand met een liniaal.

<XJi tak, suffix na vraagwoorden, doch inz.

na apa, en mana, om aan de vraag

meer nadruk of sierlijkheid te geven, heb-

bende de kracht van ons toch. — z, kah.

5f cJcJi tok, jav., inzet. — [C.].

c5t3'L tek, z. entek.

II. z. ^.

^y o'< takadi, beter tadi,

C^j»\V ^ V tikarap z. tijarap.
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rj^g V tahana — skr. tana, uilgestrekt-

heid—.grootheid; heerlijkheid (de af-

leiding uit 't skr. te betwijfelen, als de h niet

verklaard wordt, T.); bertahana, groo^Ae/rf

hebben; dcêdoek b., van de zoogenaamde

anak radja-2 en aanzienlijke burgerlui in

grootheid gezeten zijn.

^ ,#ouLJ tahanan, w. suni., kostbaar, hoog

in waarde, — [N.].

y y

c\,S;\^Lj , het slapen; het waken; het out-
\

waken (benaming van 't gebed te
;

middernacht, dat niet pligtmatig, maar ver- 1

dienstelijk is, T.).
|

/ /

/ ^JSiX£L3 fhet spellen; ^^jS^ ^ , in 't mal.ook

eenvoudig tahadjdji, het alphabet.

o /

dsjsJSÊiXQL3 (mal. lahdjijali), het spellen;

mentahdjijatken, spellen.

Vxfigrv/^ V. het zeggen van iets schande-

lijks; belastering; mentahdjil-

hen, belasteren.

c y

VaX/^W het loven of vereeren van God,

door het zeggen der woorden

^JJT X) *J) ï ; het aanroepen van God, bij

den aanvang van een gevecht, door den

uitroep «LÜT^l!

>Z23, het blijken van iemands onmacht èn

^ zijn bedonderd zijn; onmacht; verlegen-

heid; groote hitte; kalmte van de lucht.

/JT ^ /^ V, gevoelen; verdenking (inz. gegronde).

öW tijada (= Jt + v::^ = J) +y. z.

Tob. sprk. p. 236, r. 4. v. o.), tegen-

overgestelde van ada: niet zijn; niet wezen;

niet bestaan; niet voorhanden zijn; adv. van

ontkenning, niet; neen; dari pada t. ke-

pada ada, van niet zijn tot zijn; t. tahoe,

niet weten; téhöëkah ^ngkau? weet gij?

tijada, ik weet niet, d. i. neen; t. ada,

pleon., niet zijn; d^ngngan t., zonder;

d^ngngan t. idzin, zonder verlof; t. meng-

apa, het is niets; het komt er niet op aan; t.

soewatoe dj(Bwapon(beter: djoewa pon,

T.), er is zelfs niet één; t. dapat t., het kan

niet niet zijn, d. i. het moet; menijada, tot

niet worden; ontkennend antwoorden; bernie-

nijada, ontkennend antwoorden; meuijdda-

ken, vernietigen; afschaffen; ontkennend

beantwoorden; ontkennend van iets spreken;

voor niet achten; verachten; menijadaï,

den vrager met tijada, d. i. met ontken-

nende antwoorden, behandelen, bedienen;

mempertijada , verklaren niet te wezen

enz.; voor onwaar of valsch verklaren;

loochenen; ketij&daan, het niet zijn; afwe-

zigheid; ontstentenis; gemis; gebrek; het

niet; penijada, wie ontkennend antwoordt,

wiens gewoonte het is het te doen; wie

vernietigt enz,; wie met tijada behandelt;

loochenaar; setijada, zoo min er ook is;

minstens; setijadanja, op zijn minst; Sf-

tijada-^, allerminst.
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t, K )vjÖ tijarap of tiharap, i)i plaats van

uJi.UJ» voorover liggend; op den

buik liggejid; hel onderste boven liggend o/

slaand, zooals bv. een vaartuig niet de kiel

naar boven, een inhoudsniaat met de opening

naar beneden en den bodem naar boven;

inenijarap, voorover liggen: op den buik

liggen; hel onderste boven liggen; tiienija-

rapkeii, voorover leggen; op den buik leggen;

het onderste hoven leggen.

y y

\mM^Kji (mal.' tijasab), phir. van \j^

^

\^^^\k3 tïba. aankomen op eene plaats; ge-

beuren; 2^. zelden: ra//e«; t. lajar, in

de bonwk.: scbildacbtig afdakje even onder

bet einde van de nok van een gewoon

mal. dak, over een zolderingkje, para

böèwang genoemd. — # rfe gordijnen die

voor en achter aan de tent komen. — [L.]:

tiba-3, plotseling, eensklaps (T.).

J'
xa3, menebar, werpende uitspreiden, bv.

een w^erpnel; in wanorde uit elkander

gooien, bv. zijne kleederen; taboer-têbar,

z. taboer.

O--'
^LA/J têbeng, van breede, vlakke voorwerpen,

zooals bv. een stuk linnen, eene mat,

een planken wand verticaal intgespreid, om

bv. als scluitsel, als windvang, als scberm te

dienen (jav. of bal. t^tebeng, w^at de oogen

beschut 't zij de hand er voorgehouden of

MAL,->'EDEBL, WOORDEXBOEK. DEEL I.

de rand van een hoed, T.); nienêbeilg',

zich verticaal uitspreiden; nienëbeiig'keii
,

verticaal uitspreiden.

(,^^^JL\A> tebak, uitgekapt of uitgesneden onge-

vormd stuk van iets; menebak, kappen

in iets^ zoodat er een stuk uit vliegt; uitkappen

of uitsnijden; een ongevormd stuk uit iets

uitsteken, hx. eene zode kappen in iets enz.

L ilAx-V, menëbok, hevig slaan met de hand

of de vuist, zoodat het klapt en zeer

doet (jav. tabok, T.),

^ , M^V-i' tibil, gevlochten mand of korf, —
[R.].

/••*>ywV I. tëban, bij dobbelspelen: imt legen

den inzet (pasang) betaald wordt;

t. diëwa, betaling van tweemaal den inzet;

sama s ^ tëban, betaling gelijk aan den

inzet; menëban, ten koste leggen, hwxoor

boeken; verdoen.

* II. het geld door den bruidegom aan de

ouders der bruid betaald,— [C] ; jav. pat iba

sampir (T.).

Vj;^A-J titi, smalte weg (plank, boomstam)

over een water of eene diepte; brug;

groote weg; meniti, over zoo'n weg enz, gaan.

.XaJi' z. ^US'.

f
^ J^>xJi tïtir (jav., T.), trommelen; op speet-

instrumenten slaan; een geluid makeii

van paarden onder U loopen, of van pronken .
—

[L.]; rumoer maken, ten teeken van onraad;

S8
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titiran (jav. kitiran, T.), soort van ralel,

die door den wind bewogen wordt. — [P.].

/ >J4JCa-3*, menitis, afdruppelcn; afdruipen;

afslammen (vgl. jav., T.); ^itïsan, wat

a[gedroppeld enz. is: afdruipsel; afslamme-

ling; pertitisaHy afdnippeling ; afdruiping;

afslamming,

^ ( kWsXa3* I- têtes, ba tav., vlot spreken, —
[B,]; bal. pen tes (T,).

#11. (vgl. litis), batav. (uit 't jav., T.),

droppel; melasse; suihersap; siroop. — [B.].

^ C QaaÜ» titip, batav. (uit 't jav.), toe-

vertrouwen, — [B.].

L^ yJJjL s L, nieuïtik, beuken, kloppen; kapot

of plat kloppen, bv. den stengel

van eene bloem [niet een niet te groot

gereedsebap]. — * titik, w. suni., tikken

op metalen; toekan (toekang) t., een

smid in *t algemeen, hetzij ijzer-, goud-,

zilver- of kopersmid; ieder die metalen ver-

werkt. — [N.].

IL, droppel; stip; punt; diakrilisch punt

op de mal. letters; t. \i^\o\\, zweefdroppel;

fooi voor een zwaar werk; t. lïdah, een

woord of gezegde inz. een gunstig; b^r-

mohonk^ii setitik lïdah dari bawah

döèli toew^ankoe, ik ben smekende om

een gunstig woord van uwe majesteit; me-

nitik, droppelen, druipen.

^\\\. (jav., T.), gestolen of verloren

^mA^xm achterhalen. — [R.].

C^JsXaV têtek (vgl, tètèh, T.), borst (mam^

ma) inz. van eene zoogende vrouw;

menêtek, aan de borst zuigen; menêtekken,

doen zuigen enz.; zogen; penëtek, wie aan de

borst zuigt; kind dat sterk aan de borst zuigt.

^ . KXaJ titil, vrekkig, gierig. — [R.].

1^/0 tïtah, van den regeerenden vorst, den

tQngkoe besaren den jang dipcrtoê-

wan mööda, gezegde; bevel; nienitali,

zeggen, spreken; bevelen, gelasten.

^ cKXAi* titih (vgl. titi. T.), w. snm., over-

steken; ergens over heen trekken; eene

brug, rivier of veld overtrekken. — [N.].

-K- <^CCo tètèh, batav., de borsten. — [H.];—
deze uitspraak zeer te betwijfelen;

beter: tété; ook tètèk. — [T.].

^^/O I- tëdja, naam cener soort van kaneel-

^^ boom. — cassia lignca— .— De wortel

van de t. dj antan wordt als geneesmiddel

gebruikt.

II., — skr. tédja. — glans; luister; licht;

nom. pr. v. et fem.; lichte cumulus-wolk; roode

regenwolk; i, m^mbangan, têdja-tuo/A:,

die aan de kim oprijst; böèlan dikandoeng

t., de maan, door têdja-it'o//cew omringd.

/

.^Us:v^ plur. van ^U'.O
L^rSüXA-J (of pïdjak), raenidjak, treden op

iets (z. § n dj ak); vgl. tï n dj ak (T.).

cX^S^VA-i tïdjah, verb. v. tewAi-.
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M- i
^

Q'^srtx V tètjök, batav., een stuk ijzer

van boven met drie landen; in

de rechte hand gehouden, om er mede

Iegelijk als met de lamèng de slagen van

de loja af te weren. — [T.].

IlXaJi ^M^ (minder gebr. J«^aJ), bij

s

smlr. Ij en tak, de ontkenning niet;

neen, — Van de snitr. U worden geene

afl. gevormd; ook kunnen zij niet, op zich

zelven slaan, dus ook niet neen beteekenen.

Men gebruikt ze ook niet licht in een' ge-

kuischten stijl, behalve in eenige samenstel-

lingen (vgl. jLo); nianidd, mei tïdd, d. i.

ontkennend, antwoorden; weigerachtig zijn;

meniddkeii, onthemiend beantwoorden, voor

niet verklaren, iels loochenen; voor niet ach-

ten; verachten.

\CX>ó tïdor, slapen; t. ajam, als de kip-

pen slapen, d. i. telkens wakker

worden; nienidorken , doen slapen, te slapen

leggen; nienidöri, beslapen; op iets slapen;

ketidóran, ingeslapen; slaapplaats, slaap-

stede; seketidoran, allen, die op dezelfde

slaapplaats slapen; slaapkameraad ; tertïdor,

gedwongen zijn (e slapen (in slaap vallen, T.);

penidor, slaper, slaapkop; slaapmiddel;

pertidöran, slaap; slaapplaats, slaapstede;

ketidor-tidoran, slaapzucht.

CitXo tïdoeiig;, naam van een aan Boeloe-

C ngan onderworpen landschap op de

Oostkust van Borneo, door verschillende

van elkander onafhankelijke vorsten gere-

geerd.

(Xo tïdak, z. fjoS.

y^j^ > nienïroe, nabootsen; namaken, nadoen:

naapen; tiröêwaii, ivat nagebootst enz. is;

namaaksel; wal nagebootst enz. moei worden;

voorbeeld, model; bestek; peuiroe, wie

nabootst enz.; nabootser; namaker; peni-

rcÊwan, nabootsing, namaking, nadoening,

naaping.

y^ tiri, het nederd. stief- alleen in

smsl, als bapS t., stiefvader; anak t,

stiefkind.

^ JL\ ter, het kasteel in het schaakspel.

L *» j ^ /V . meiiêret, één voor één gaan, zooals

bv. de mieren of een troep militairen,

die met éénen afgebroken is; b^rlèret

dóêwa lapis, met tweeën achter elkander

gaan; datang kapal b^rtëret-2, de schepen

kwamen het eene na het andere aan.

"H-/ jgg waÏ tiras, batav., knipsels, van een

stuk katoen bv., die nergens toe

dienen; pluksel (vgl. makas, tirasaq). —
[T.].

/ M wA) I- tïroes, naar de eene zijde dunner

wordend, doch niet spits toeloopend

(z. r oen tj ing) zooals bv. een Manilla-sigaar;

pïpi jang t., smalle wangen.

11., alleen in haroes tïroes.

28*
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Cj^ Y-V^ meniris, van vloeistoffen: m

kleine stralen afdruipen; uitlekken;

zijpelen.

¥: C ^.>ö têrony, batav. (uit 't jav., T.) =
t^roeng. — [B»].

•X- L ^ ^^a3* tïroek, naam van zeker insect.—
[L. bew.].

^ L ^ ^..aS' tïrok, een bout of stok met een

scherp ijzer, als een piek. — [L.].

L 3 Y-A) j nienêrok, steken in of naar iets,

met het oogmerk, dat er iets aan

hel steek4nstrument blijve hangen, bv. naar

schildpadeieren in het zand, naar tin in den

grond, naar visch in eene fuik, in een' zak

rijst, om zich van de hoedanigheid van den

inhoud te overtuigen.

^C3 ^-.>ö teroeb, soort van snip, scolo

pax. — [T.].

aÏ tïram, oester; soorten: t. ba toe; t.

bakau; t. k^ra; pertiraman, plaats

waar oesters gevonden worden; peniramaH)

naam eener plaats in de westerafdeeling

van Borneo.

-^ ^ %^>o tïrau, men., naam van een spook.—
[T.J.

^H ^,m^ (jav., T.) tïrah, zich elders doen

CJr

ö WA3

verplegen. — [R.].

^C ^^/3 tïrai (uit 't Tarail, T.), gordijn,

voorhang; behangsel.

IaJ) , pers., vlug; van een paard: hard

loopend. Een mal. verb. is:

/C IaJ), arabisch paard.

^/ -Aww>0* taisi (of t isi), batav. — oorspr.

chin. — aarden of porceleinen

lepel; klein aarden lepeltje, dat verglaasd

is. — [B. en R.].

c y

{ N>^/0» plur. {j^^i ^^> X**iLu, (yi-U-H

en Uw^aI* bok, ]iet mannetje van

de lamme of wilde geit of van het vee.

<XvjwaJ) (mal. t ij asah), plur. van \j^ .

-^ Liivw^iAÜ' tisik (batav. tisï, T.), div.^ stop-

pen (met garen dicht maken).

Mi

tïjang*, mast; stijl; pilaar, zuil; t.

gandja êras, mast en steng uit één stuk;

t. s^rï, de vier achtkante hoofdpilaren,

waardoor de serï astana, d. i. het midden

eener vorstelijke woning gevormd wordt.

Die pilaren zijn dikker dan de andere;

t. beralas, pilaren op teerlingen of sfeenen

voetstukken; t. pendarat, meerpaal; t. l)^r-

tóêpai, mast met klampen, om er tegenop

te klimmen; s^tïjang h^lah, schuld wegens

nog niet betaalde huwelijksgift; b^rtijang-

k^n b^si, van ijzeren masten voorzien.

Ui

tïjoeng, naam van een' vogel, zwart

met geele lellen aan de ooren— gracula

ö^

Ö^
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reUgiosa— die zeer goed geluiden nabootst

(bal. sijoeng, bat. hiong en kijoeng,

T.).

C^^^^jÜLoi*, menengok, zien naar iets, kij-

ken naar iets; bezien, bekijken:

menengok oentoeng, hel lot raadplegen.

C...JL0» tipoe, bedrog; misleiding; nieiiïpoe,

bedriegen, misleiden enz.; t. daja,

bedrog en listen; ketipoÈwan, bedrogen

enz. geworden zijn; tipOèwau, bedrog'

misleiding.

•^ L-JÏA^* tipï, kraampje; winkeltje. — [R.].

•« w

C Qa3* tijap, ieder, elk; t. hari, iedere

(elke) dag; elke (eiken) dag; s^tïjap

hari, iederen (eiken) dag. — De ^^ maakt

hier niet u^xi, maar .U uJaI tot een adv.;

tïjap-2 hari, iedere (elke) dag; iederen

(eiken) rfagf [int.]; s^tïjap-2 hari, iederen

(eiken) dag (int.).

C 0#O ., nienïjoep, blazen; waaien; wegbla-

zen; ivegwaaien; aanblazefi; aanwaaien;

instrmiienten blazen; tijoep-!^, naam van

een* boom met goed hout.

^ Ji/<J> tipar, batav. (soend.), drooge rijst-

velden. — [B.].

(• w^iUÜ» tipis (meer gebr. nïpis), dun;

fijn; dunheid; fijnheid.

L^JÏjLy^ têpak, verb. van ^ (blijkens 'tjav.

talepak de afleiding uit 't ar. zeer

te betwijfelen, T.), gewone sïrih-doos,

waarvan zich groot en klein bedient; m?m-

bawaï t, een met sïrih en toebehooren gevulde

en van de eene of andere kostbaarheid (zelden

geld) vergezelde sïrih -doos aan hem, die eene

geldboete heeft opgelegd, aanbieden, hetgeen

schuld erkennen en om vergiffenis smeken

beteekent. Wordt die geschonken, dan

wordt de aangeboden kostbaarheid tegen ten

minste 1 V2 maal de waarde aangenomen (z.

dj^bbah); p^ndjawat t., iêpaU- drager;

pembawa t., minder gebr.

L-JiQ.A«y têpok, verlamd aan de beenen of

voeten.

CiJsiu> tëpek, klets; plak [bv. van kalk;

modder; klei]; van tabak koek; van

opium bol; — het is voorts een classificee-

rend woord, vergezellende het telwoord, dat

een aantal platte voorwerpen, die men aan

den wand hangt, bv. schilderijen, uitdrukt;

tahi l^mboe s^têpek, een hoop koedrek;

nifnêpek, kletsen tegen iets; plakken tegen

iets [bv. eene hoeveelheid kalk tegen den

muur]; bevestigen tegen iets, bv. een schilderij

tegen den muur; iets tol tëpek maken.

^Öjj tïpah, verb. van ^Ic.

cKÜaJi tèpoh — oorspr. chin. — soort van

hazardspel.

Aii/3 têpeh, naam van een eetbaar zout-

water-schelpdier. — Eene bijzondere

soort heet t. go r ah.
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* / ^ÖjÖ taipai , iels dal zacht en week is met
(S'

het klappen der handen of vingers tot

een koekje vormen. — [L.]; z. tepek (T.).

^••ji>0> f^ct leeren (discere); het verkrijgen

eener kennis; het met zekerheid weten;

het zich van iets verzekeren.

^ êÜo taiko, iemand slapende op den weg

berooven. — [L.].

ijJsAif menïka-S, garen, touw of derglijke

ophaspelen,

Ssj3 tikar, mat; t. patjar, mat van rot-

ting van drie kleuren: rood, waarvan

de naam (z. patjar), zwart en de natuur-

lijke kleur van den rotting. Die matten, die

zeer koel zijn, worden inz. in Bandjarmasin

gemaakt. Vroeger had ieder gegoed Mal.

een zitmatje van dat soort in zijne woning,

om het een* bezoekende, dien men eer wil

bewijzen, aan te bieden; t. bantal, een

matje en een kussen, het gewone beddegoed

van iemand van de mindere klasse; beddegoed

in U algemeen, ook met matras en ander

toebehooren.

^ %.>Lv3*> tèkèran, batav., uit 't bal, een

pisangblad omwikkelsel v. e. bij-

zondere gedaante, zooals die waarin men

de tape enz. verkoopt. — [T.].

/ }^é$\j<J> !• tikas, afscheiding tusschen

twee dingen, zooals bv. tusschen

zoet en zout water; merk, waar het water

geslaan heeft, door het water zeiven ach-

tergelaten, wanneer het gezakt is; een in-

druksel door binden, knevelen, boeien en

dergelijke.

* II., brullen, als de leeuwen. — [L. bew.]

/ mS\j^ tikoes, muis; rat; soorten: t

pöêteh, klein; t. tcëri, voor t

kastöéri, de muskusrat; t. mondok, groot;

ëkor t. [rottenstaart) , lange ronde vijl; me

nikoeSi de hoedanigheid eener muis tegen

over een kat vertoonen, d. i. in zijne hande-

lingen vrees voor iemand aan den dag

leggen.

^' ^L.5sa3 tikoeng, kromte, bocht in eene

rivier. — [R.] ; tikSiig:aii9 batav.,

bocht; kromte. — [B.].

iL^Cjo I.> tëkong, z. ^.
*II., w. sum., melaatsch, — [N.].

(^ Q V,j._V têkok of == têkoh I.

i^ x!^jlJ>* têkek, keep van den eikel

^
f
Vn.>0 I- tïkal, soort van gebak, dat

van k^tan gemaakt wordt. —
[L. bew.].

II. (zelden), Siamsche zilveren munt en

gewicht, wegende 225 V2 grein engelsch,

ter waarde van f 1.60.

^ )^*»jk-3 tïkil of kikil, batav., een stuk

buffelhuid, dat in water wordt ge-

kookt en vervolgens in stukken wordt ge-
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sneden, om dan gegeten te worden. De

stukken zijn niet zoo dun en lang als die

van de kroepoek. — [H.].

ós^i ^ menïkam, met iets puntigs steken,

^ werpen naar iets, zooals bv. meteen*

knikker naar een* ander; menikam k^ ba-

wah, van een vlieger, waarvan de lijn ge-

broken is loodrecht y kop onder naar beneden

komen; m. l^pas, met iets puntigs, bv. een

harpoen, naar iets werpen; m. tQppat,

loodrecht naar beneden steken;, m tcèding,

schuin naar beneden steken; m. lansar, bij

spelen, horizontaal over den grond gooien,

bv. met een stuk lei; penikam, wie steekt

enz.; krijgsknecht; gereedschap daarvoor.

^ ó^^3 tékó, batav. (uit 't chin.), een trek-

pot (soend. tikoek). — [T.]; — tê-

koewan, têkohau en tëkoli (ingebeelde

wortel van het 2^) theepot inz. chineesche.

<X.^s>0 I- tekoh
i
pakhuismeester; supercarga.

II. z. tëko.

^/ J>saJ»* tïkai (jav. tike, T.), een balletje

opiuni^ om met éénen haal door

eene pijp gerookt te worden. — [L. bew.].

•^/-5s,/0 tike, batav. (uit 't jav., T.),

aardaker. — [B.].

•)« / J>L>0 têke, een schadelijk gewas, dat op

uitgemergelde gronden groeit, ook

k(êsoe-2 genaamd — cyperus — .— [R.].

(JLX>k^* tïga, drie; het getal drie; menï^a,

de derde zijn, bv. van kinderen;

sang m., naam van S^rï T^rï Boewana,

omdat hij de derde zoon was van Sang

P^rba; bertiga, drie in getal zijn; drie

uitmakende zijn; met zijn drieën zijn; ook

als adv.; pertïg'a, derde deel; ketiga,

derde; de drie, waarvan gesproken is; ten

derde; tïga-J^, de drie, waarvan gesproken

is, voltallig; drie aan drie; katiga-2, de

drie waarvan gesproken is, allen; alle

drie; bertigaan , bij hoopen van drie;

tïg*a-liari. drie-dagen, inz. drie-dagen na

het overlijden van iemand; meniga-liari,

gebeden, vergezeld van een' maaltijd, op den

derden dag na het overlijden van iemand.

^ LlS\^3 tig'oe, koet., ei (jav. antiga).— [T.].

V>v«y ^^^> pandeksel aan een geweer.

^
f
\j<J> tlla, jav. (téla, T.), duidelijk;

klaar, — [R.].

^ ^Aa^* tllar, jav., verlaten; sterven; tila-

ran, nalatenschap; erfenis. — [C.].

A^^s tëlor, zekere klanken verkeerd uitspre-

ken, zooals bv. de r als i (r), of,

zooals de Arabieren, die, de tj en de ng niet

hebbend, bv. köêsjin in plaats van köëtjing

zeggen; pentêlor, wie klanken of letters

verkeerd uitspreekt.

-X- f m%kX/^* tllas, jav., spoor; indruk— [C] .

i^,,^Ji^Kj^uJ<J<Ji teleskop — verb. ned. —
teleskoop.
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)f iAjO (vgl. ^J^) teloDg, men., chineesche

papieren lantaarn. — [T.].

X m\/Kj> telen?, scheef {niei loodrecht)^ zoo-

als bv. een paal, de hals; scheef

(eene andere helling hebbend dan iets an-

ders), zooals bv. een gat, mei belrekking

lol hetgeen er in moet komen, een lichaam,

met betrekking lot het gat, waarin het

moei komen.

CJLXAaJi* , meuilik, zeer oplet(end en scherp

zien naar iels; bezien; beschouwen;

bekijken; door die handelingen belooveren

(z.^j^)\ ontzien; djahal liliknja, zijn

blik is boos, d. i. hij heefl hel booze oog

(il a Ie mauvais oeil).

C ? yJ>J^ tèleyerap — verb. ned. —

,

telegraaf.

^j
J>sAaJi* telegeram — verb. ned. —

,

A-^*

telegram,

i tïlani, matras; bultzak.

^^AaÏ I. tilan, naam van een' eetbaren

zoelwater-visch^ die lang en dun is.

IL, naam eener maagziekte mei moeielijke

ademhaling, bij kinderen lol den ouderdom

van 100 dagen, (bïsa hal i van oudere

personen).

^ v^* I. timoe, balav. (uil 'l bal. lïmoeh,

^ T.), boomen kweeken; kweekheddingen

maken. — [B.].

II., tImoe-9, hei recht, dat iemand op

zijne zijde heefl; adv., van rechts voegen;

menang t, van rechts wegen winnen; alah

t., van rechts wegen verliezen,

^y^ tïmoer, jav., jong. — [C.].

yj^Si I. tfmor, naam van hel grootste der

kleine Soenda-Eilanden ; l. kcèpang

Nederlandsch Tïmor, zoo genoemd naar de

hoofdstad Koepang; t. dëlï, Portugeesch Tï-

>mor, zoo genoemd naar de hoofdstad Deli.

II., oosten; oostenwind; l. l^ppal, het rech-

te oosten; L la o eU noordoosten; l. laoet,

noordnoordoosten; t m ^no engga ra, oostzuid-

oosten; L dikanan djaroem pandjang,

oost ten noorden; l. dikanan djaroem

pandak, oost half noord; l. dikiri djaroem

pandjang, oost ten zuiden; t. dikiri dja-

roem pandak, oost half zuid.

ö timang, soort van liefelijk gezang;

t. b ^r gong, iimdLng^gezang met gong^

begeleiding; t. l^ngkoer, zekere zwaarmoe*

digCf sentimenteele wijs; soort van adagio;

menimang, opgooien en weder opvangen; pie-

ken en dergelijke driilen; liefkozen door dit

zachtjes en herhaaldelijk te doen; troetelen

met daden of woorden; spelen met iets;

menimangken eene piek of dergelijke

drillen legen iemand; timaugan, wal op-

gegooid en weder opgevangen enz. wordt;

geliefde ; drilling ; liefkozing ; troeteling ;

iroetelnaanu

t^
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5

^jfm^»J> i
het zich iels voornemen; het zich

^ wasschen met zand of stof, bij ge-

brek aan water^ waardoor evenzeer aan de

bij de moehamnied. wet voorgeschreven

reinigingen voldaan wordt.

^ /wiwO tinioen, z. mentimoen.

<X.,|oö I., tïniali, lood; tin; 2° of kepeng,

tinnen munt van Vio duit of Viso van

den vroegeren zoogenaamden ouden gulden

of djampal; t. hïtani, lood; t. pöêteh,

tin; t. sari, zink, — ^ t. seng, batav,,

zink. — [B.]; — tïmah-^, naam van een'

eetbaren zoutwatcr-visch, met fijne witte

schubben.

II. en patïniah, verb. van ^ii.

^ /*wO tïua, een kleine, lekkere zeevisch. —

^•*«0 tyaii, men., buik van een zwangere

vrouw (mak. tijanang zwanger). —
[T.].

jüXjo tënong, groote soort van doos van

vlechtwerk met een deksel, inz. voor

eetwaren.

(MJ.^J> plur. van ^.
/ jgs^ 4AJ»* tewas, in eenige hoedanigheid, min-

der dan een ander; onder doen voor

een ander (bal. tiwas, arm, T.).

/.11,^ ^KJ> tijcêmaii, naam van een klein

eiland, eigenlijk onder Riouw be-

Iioorend, doch feitelijk in het bezit van

den vorst van Pahang, waarop veel k^-

mèêning-hout groeit.

«Xa-V I- tëli en ^ — oorspr. chin. —
thee, — z. aL en jjI^; aj^r t., thee-

water; gezette thee; daon t., theebladeren.

II. Z. <)ü.

<Xj<^y hoogmoed; trots; met plur. «IaJÏ,

^^U'f en iübjUt, woestijn, waarin de

ontstelde wandelaar ronddwaalt; <XAjil), de

woestijn bij uitnemendheid d. i. de woes-

tijn der Israëli ten.

-n^-

l'* 3 . de letter Ü tza*, 4® letter van het

arabisch en maleisch alphabet, hebbende

een* gemengden klank, komende het meest

overeen met een innige ineensmelting van

de nederlandsche t en z (tz) (en door de

Melejers vaak verward met s, T.). Als

getal: 500 (z. o^ï). In geschriften van

godsdienstigen aard verkorting van \^)^.
y

^jM^^\J>, vast; bestendig; duurzaam; stand-

vastig; mentzabitk^n, vaststellen enz.
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c^CL^w (gew. teabitah), plur. u:.^!^ ,

—

fem. van het voorgaande — ; voorts:

vaste ster.

i\ö en .U, hei uitoefenen van het recht van

wedervergelding, om een ander te voreken;

hel wreken van den dood van iemand door

den dood van een ander; het iemand vervolgen

met zijne wraak; het aan zijn wraakzucht

voldoen; uitoefening enz,; wreking enz,;

vervolging enz,; voldoening enz,;bloedwraak.

/ /

. UJVJ> plwï*. J<ï)y , zwaar.

/

j, derde; een derde; scheidsman.

y
y y

<JUü \-J>'(maL tzalitzah), fem. van het

/
voorgaande.

^ /

\JUÓ\^i c±^^US), de drieëenheid.

y

/w^Vjij achtste.

y
y y

y

y

(mal. I^aminah), fem. van het

voorgaande.

/J
w* of ^l^, tweede; dubbel.

y y

^SU«5o (mal. tzanijah), feni. van het voor-

gaande; met plur. ^i)^i, seconde

(V«o minuut).

c y

{^^y^/s3 9 vast; gevestigd; bestendig; duurzaam;

^2^,A>0 9 standvastigheid; fermiteit, koel-

bloedigheid, voorn, in het gevecht;

onomstootelijk bewijs; juiste opgaaf,

l **J 4aJ> . het vaststaan; het volharden; vast-

heid; volharding,

y y

(^^^VaJ? plur. van L-JlaJ.

y
y o y

{^^,yO<JK3 , plur. Jl^* en l^UJ, vos.

y

J
-Ü u.^ plur. van JaaJ .

y
y

^,Q *N (mal. tzikah), het vertrouwen hebben;

het vertrouwen in iemand stelten; vertrou-

wen; iemand van vertrouwen; vertrouwd

vriend,

KÜJ> (mal. tzoekoel), plur. van u^a-J.

}iL> (ïual. tzikil), plur. JUof atzkal,

last; iets zwaars; gewicht; bagage; huis-

raad; plur., zonden,

^SsuS plur. van JaüJ.

JBl3 9 plur. c-U-J, JÜJ en Ó-J, zwaar;

lastig: vervelend; lui.

y y

dO</JL!S (ïöal. tzakilah), fem. van het voor-

gaande; voorts van eene letter van eene

SiSJL^ voorzien; letter met eene tasjdïd.

/f
LiJo^-^* en (-ijLJ \JLjX^y telkens drie; drie

aan drie,
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ó /

J> en UU. lUiJ en cAi of HU,
^^ » ^1

L ** J i^V^!^A-j> en eL?)jUlj plur. van lÜJ.

plur. u.?l|^ÜU, derde dag der week,

d. i. dingsdag.

d(J) lj/\J> en XjJü, drie; getal drie; gelat van

drie; drietal; trits; XJLJ JLJLJ,

telkens drie; drie aan drie,

w yy
J>^^\J> (mal. tzalatzi), tot drie betrekking

er!/
hebbend.

^j^Aj) (mal. tzoelatzi), uit drie bestaand;

driehoekig (?) ; van een' worlel of een

ander woord uil drie letters bestaande; drie-

letterig; drieletterige wortel of ander woord,

y y

j5 en Lt^XJ fem. van iÜSJ.

o ^

J (mal. tzoeloetz), c^dJ en C^J-J,

derde gedeelte; derde.

t
isJ^ (mal. tzaladj), hel sneeuwen; met

/ /
plur. ^y^9 sneeuw.

sA_*^ ^^^ schaardig zijn; het eene schaard

of schaarden hebben; schaard; gebrek;

cy o^ o

smet; JUï^ <--4X5 ju: ^, rfewij/ er geene te-

ge?iwerking of smet bestaat.

4AJ> plu** van 2)^-

(j^^^L,Xj> >C^ en l1^, rferrfe gedeelte; derde.

y
UI !)

VJ> . daarna; voorts; wijders; ii]did^ m^ng-

^ ïring ïja tz., waarop geen „daarna**

volgt (in de gramm.). Tz. is hier subj.

/

^U^pi ur. van J^'
y

y ^

ng

/ I y

\SXji en llLf , ifÜ en ifïJ of OÜ, plur.

c:^)jU3LJ en cl^Ï^UïJ, rferrfe rfagf rfer

tt;ee/p, d. i. dingsdag; ook: <^ (^yi
of hari

tz.; malam tz., nacht van maandag op

dingsdag; mal. verb. voor dingsdag is

selasa; UJui), de derde dag der week.

yy y

J> en'iüXJ, drie; getal drie; getal van

drie; drietal; trits.

/.i>wf^* en ^Uo ^;UJ, telkens acht; acht

aan acht.

/.j\m40 of ^^* fenï- van ijiUJ.

UI / :?

, \L^ \* (mal. ^^)» ^ö^ «^A/ betrekki

hebbend; uit acht bestaand.

y yy

iO (mal. tzamanijah), acht.—, getal

acht; getal van acht; achttal; ^UJ

XjoUo telkens acht; acht aan acht.

c /

jj (mal. tzamar), coU. nom. unit.

iL^, plur. .UJ,^ en .UJÏ, vrucht;

have y goed.

y

5> 5

>* plur. van^.
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S %_.faj> (mal. tzamrah), boom; de huid

van deh schedel; punt van de long;

knoop aan de punt eener zweep; kind; foetus,

y y y

25 j f I (mal. tz a m a r a h) , tiom. unit. van^.

y y

/J—-1^-^, plur. ^f , ^UJf en ^u^t, prijs;

waarde.

/•j^—f.^ (mal. tzoemoen) en ^, pliir.

4^UJ), achtste gedeelte; achtste.

!> y

ó%m^i^3 y naam der oorspronkelijke bewo-

ners van Arabi, door den toorn

Gods verdelgd.

y y

e^v^Wj plur.

ï(jy

I A
van <U)b.

^yys^ pi iir. van JjIj.

y y

Vs %^ plur. van xüU.
is^^Jr^

o /

V >5-i\ plur. ^\j^, S-^^h S-^i^f en

u^ty r, kleed; bescherming.

y o

^ ^J) en bjJ, geeuwerig, slaperig; traag

(na het ontwaken); achteloos, slof.

c y

a^>, kostbaar; wat kostbaar is; kostbaar

y

y !>

voonverp; achtste gedeelte.

\^->vJ> en UJ UJ, telkens twee; twee aan twee.

y y yy
V»A-> v««\J>> bij tweeën; twee aan twee.

y 9

(C,^\»mJsJip uit twee bestaand; van een

woord uit twee letters bestaande;

tweeletterig ; tweetetterig woord.

y y

(^Jf^yXJ (mal. tzanawijen ^^, tot twee

belrekking hebbend.

y y

Wjf, belooning; vergelding voorn, in de

andere wereld voor goede werken.
y y ^

J>} 4j>> verschietende ster; dwaalster; pla-

neet.

\ 4Ó\ plur.^UJ, 'ij)y, 'ij}j, ïjxi en ^)^,
stier; de stier (teeken van den dieren-

riem); hoofd (chef); gebieder.

y y

S \ 4^' (mal. tziw^rah), plur. van .ƒ.

L-Jvni-a-J plur. van u-^J.

y
y

iur. van jy-
y

Ui y

^^^^^^.^«A-J , tvie geen maagdom meer heeft,

hetzij man of vrouw; voor eene

vrouw ook hjS.

y Ui y

cJ;..>»«A-jI (mal. tzajjibah), fem. van het

voorgaande.

5 Y-J^ ("^^'* tzïrah), plur. van .ƒ.

(j) w^ plur, van^y'.

y

-^^<—
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Z
, de letter ^j^ djïm, 5*' letter van het

arabische en maleische alphabet, hebbende

een geniengden l<lank, overeenkomende met

eene innige ineensmelling van de nederland-

sche d en j, waarom zij hier met dj ge-

transscribeerd wordt. Als getal: 5 (z,

.^»^t), In geschriften van godsdiensligen

aard eene verk. van LJu^; ook naam

van het 3* jaar van den moeh, achtjari-

gen cyclus.

dji, z. ^j^,

Viï^ en uT^^» pers., plaats.

V'v.^ of U- dja, w, sum., toch, ook: hoe, aan;

poetoes dja upa di hoelas, indien gij

breekt, hoe hecht men het xmder aan een?

barikanlah dja loekan mendjahit^soe-

roh paeilok, geef het aan de naaister en

laat het in orde snaken. — [N.]; dja naast

dj an in gebruik (T.).

•^LlU^VübÉ. djaat, soend., soort van peul-

vrucht, die tegen staken of latten

opgroeit — psojjjiocarpus — .— [R.].

^ i jV^s^ djaba, jav., buiten; behalve; bui-

tenshuis; buitenslands, — [C.].

(v* >vn V<^>^ . niendjabat, aanvatten, aangrijpen;

behandelen; uitoefenen; hanteeren;

waarnemen; eene vrouw beslapen; b^rdja-

bat tangan, oorspr.: elkanders beide handen

aanvatten, zoodanig dat de rechterhand

tusschen de beide handen van den andere

komt — eene wijze van groeten der Mal;

voorts: elkander op de europ. wijze de

hand gevende ; peildjdbatau , aanvatting
,

aangrijping; behandeling; uitoefening; waar-

neming; beslaping; de tastzin.

v> ^ o^ ; o -'

^_^ V^s^ djabar, verb. van .Usü^^xx^.

i^V^i^ I. djabaiig^ tapstoel voor een vuur-

wapen (z. tjagak).

*1L, jav., kind. — [C.].

^ 5b\^ I. djabong (jav. djaboeng, lijm,

T.), vastmaken; vastzetten [nam.

het lemmer van eene kris, piek enz. in

het handvatsel]; ook datgene waarmede het

lemmer vastgezet is. — [L. bew.].

* II. en oj^, soort van visch. — [L. bew.].

^s V nV^^ djabil, formeerder, — [L.].

/ c / /

Vo^i s \^^>w . pers., naam eener stad in het

uiterste w^esten, met duizend

poorten en duizend wachters voor iedere

poort.

öVaO/ )o\.^5w verbastering van UbU..

t * jV
,

^^ I. djati, naam van een' boom —
de teakboom; tectonia grandis,

II. — skr. djati, soort; klasse; geslacht;

geboorte —, waar; echt; wezenlijk; zuiver,

onvervalscht; eigenlijk; echtheid; wezenlijk-

heid; zuiverheid, onvervalschtheid; malajoe
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dj,, zuiver maleisch; s^djali, in waarheid;

inderdaad; wezenlijk; eigenlijk, waar enz.;

örang s., eigenlijke, oorspronkelijke inwoner;

inlander, — ^ sadjati-djati , naam van het

wondergoud in 't bezit van den sultan van

Menangkabau; ook ^^^ <3Jls^. — [T.].

L •* jV^'^^ . mendjatoe, koet., oprapen vruch-

ten. — [T.].

* t Q VV^s^ (Ijatak, soek., groote Iioulen

pen, die men in boomen en

dergelijken slaat, om ze beklimbaar Ie

maken, als dienende dezelve, om er de

voeten op te zetten en er zich aan vast te

houden; niendjatak, van zoo'n pen voorzien.

^ V V^N.^ djatoli, wal valt; wat iemand over-
*

komt; gebeurtenis; strekking eencr

handeling; verhouding; mendjatoli, vallen

(ook van kooplieden en dergelijke) ; bankroet

maken; vervallen; gebeuren; eene strekking

hebben; in verhouding staan; nederkomen op

ie(s; te staan komen; zich bepalen tot iets;

dj. sakit, ziek worden; djatohnja d^ng-

ngan kami s^pöêpoe adik-b^radik, zijne

verhouding tot mij is die van neef; dj a t oh

kepada p^k^rdjaan doesta, komt op

leugens neder, bepaalt zich tof leugens;

dj., hati, verkleefd raken; niendjatobben,

een oordeel, vonnjs enz, vellen; een ambt

opdragen,

, V ^^^ I., iti^ndjadja, met koopgoederen

v^' rondgaan, oni te verkoopen; venten;

met de marskraam loopen (vgl. jav., T.);

mendjadjaken, iels al rondgaande uitventen;

rondventen,

II. djadja, koet., gebak (bal. id.).~ [T.].

-x-^^^^s^ V^s^ I. djadjat, nadpen,nabootsen,—
[L. bew.].

*II., glaskralen. — [C.].

^T^Vi^ djadjar, reeks van naast of achter

elkander in den grond gestoken be-

trekkelijk lange voorwerpen; inz. van stokken

voor eene fuik; rij; mendjadjar (z. dj ë dj er);

pendjadjar, alleen in p. tcêw^as, tvsree rijen

stokken, fuikvormig aan weerskanten eener

tcBwas geplaatst.

-H- iS^vJi^ djadjang (slordige lezing van

tjatjing? T.), wormen, die in

den buik groeien. -^ [L.].

-^ t_o^s^ V^^»^ djadjak? ~ R. heeft: (JJ^^u

bedjadjak, een gegoed dorpeling,

ÓL^*s\^K^ . mendjadjali, rondreizen in een

gewest; bereizen; djadjahan, gewest

of plaats, die door de bewoners van een

ander nabij gelegen gewest of plaatF, inz.

handelshalve, bezocht of bereisd wordt;

afhankelijk gewest, dat door de bewoners

van het hoofdgewest, inz. handelshalve be-

zocht of bereisd wordl; onderhoorigheid;

pendjadjali, wie rondreist enz.; bereizer,

^/—SwVjiw djadjei, w. snm. , fijn van vel ;

dada nan djadjei, het midden

der borst. — [N.],
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^ (_nV^^^ (z. ^^)j), haram djada, onweUig

kind; bastaard, — [B.].

(NV^^ fljadi 0Ï imMjMi
f
ivorden, onfslaan;

geboren worden; slagen, gehiMen; ge-

dijen; een voortgang hebben; gebeuren,

geschieden; doorgaan, in de drie laatste bet.

jU^; kan soms vertaald worden door: zijn

(être); voldoende zijn; oU- en jIsul< kunnen

soms vertaald worden door: zoodat; djadilah,

het geschiede; het zij zoo; het is voldoende;

iiieiidjadïken, doen worden enz.; scheppen;

telen, voortbrengen; aanstellen, benoemen;

maken; kedjadïjan, wording; wat gewor-

den, ontstaan of geschied is; hel geivordene;

hel ontstane; hel geschiede; gebeurtenis; pen-

djadi, wie doet worden mi.) schepper; teler,

voortbrenger; aansteller, benoemer; djadi-

djadfjaii, iemand die de gedaante van een

dier inz. van een' tijger /c^f?^ aannemen; ook:

de kunst dit te doen,

r^N
V^^ djadam, gomhars van eene bittere

aloë -soort, dat in de geneeskunde

gebruikt wordt en eene glimmend zwarte

kleur beeft (jav. djadam, T.); van daar:

alliage van koper, als hoofdbestanddeel met

een weinig goud, zilver en ijzer, welk

laatste het mengsel met den tijd glimmend

zwart maakt. Er worden voorn, platen

voor buikgordels van gemaakt.

^25L>li!w I- djadah (vuig. dj^ddat), nut;

doel (z, gcëu?); pendjadah, m/rf-

j

del, ter verkrijging van een doel of nut.—
[H. I.]. — Dit veronderstelt een mfn-

djadah, welke vorm echter niet in gebruik

is.

II. (vgl. djada) — verb. van jiJh.

V^^ djara, hout-drilboor, waarbij de be-

wegende kracht evenwijdig met het te

boren voorwerp heen en weder gaal (jav.,

T.); klein zaagje in den vorm van een mes,

met langen steel, om iets plats uit te hollen,

zooals bv. eene houten schede voor een mes;

niendjara, met een dj. bewerken,

\U^, phir. 'iy^,
K:)^/tf^ ^^ j^f^^^ buur;

naburig huis; handelsgenool,

Vj^ djari, vinger; leen; vingerbreed; duim

(lengtrcmaat); dj. tangan, vinger; dj.

kaki, leen; dj. manis, de ringvinger; dj.

hantoe of dj. t^ngngah, de middensle

vinger; dj. Upan, kransachlig versiersel van

kokosbladeren, ook wel nagemaakt van goud

of zilver, rondom pilaren of kommen, bij

feestvieringen; soorten: dj. 1. garam s^bóê-

koe; dj. 1. t^mbösa; dj. 1. s^rïboe töêroen

s^rïboe naïk; dj. boewajgi, naam eener

kruipende plant, waarvan de knollen tegen

de kinderpokken en de bladeren, die de

gedaante hebben van eene kaaimanspoot,

als verkoelend hoofdzuiverend middel ge-

bruikt worden; anak dj., de vingers (in

legenst. van iboe dj., T.).

j
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ui /

4 v ^s^ . trekkend; in de granini.: praepo-

sxiie; j^y^^^ j^, de praepositie in

hel nomen, dat door de praeposilie gere-

geerd wordt. Zoo noemt men in de gramm.

een complement dat door het verhum niet

rechtstreeks, maar door middel van eene

praepositie geregeerd wordt.

2J iU^ (mal. dj arah) plur. van ^L>- enz.

/ KSè \\ji^ tljaras, tros (gemaakt, niet van

natuur); 60.«?; /nmc/e/; nieiidjaras,

tot een tros vereenigen.

Cl A^^ I. djjirail^, ivijd uil een, ijl; zeld-

zaam, schaarsch; dun gezaaid; raar;

zeldzaamheid, schaarschheid; raarheid; zel-

den; spaarzaam; kviinAy, los geweven stof;

dj, gïgi, naam van een' eetbaren zoutwater-

visch, zoo genoemd, omdat hij schaarsche

tanden heeft.

^U., men., links als ploeglerm, z. loe-

wak (T.).

C ^Vjisfc. tySring^, net om iets te vangen;

mendjaring', met een net vangen;

(1Jariii^-3, wal op een net enz. gelijkt;

enternet; rechtop slaande palissaden rondom

een wal; dj. dawai, traliewerk of gaas

van metaaldraad,

L ^ iVfs^ I. tljarak, tusschenruimte; afstand;

straal van een' cirkel; mmAJM^k^

lichamen, die aan elkander sluiten van

elkander doen (eig.: eene tusschenruimte

tnsschen hen maken); ook lig. van personen;

berdjarah, van lichamen of personen tus-

schenruimte of afstand van elkander hebhen;

apahïla pd^lau jang' ddnva ïtoeh., wan-

neer die twee eilanden uit elkander zijn

(mar.).

IL, naam vaji een' struik — ricinus

communis .— welks vruchten de bekende

purgerende olie (veelal kastorolie) geven;

dj. pagar, soort die voor heggen gebruikt

wordt, met giftige vruchten.

f^ \\jS^ djarani, vloeibaar, verkoelend uit-

wendig geneesmiddel voor het hoofd;

nieiidjarani, het hoofd verkoelen door het*

nat te maken (te belten) met koud water of

iets anders. — vgi. onder djar^m. — [T.].

^ ^ yS:^ djareni, batav. (bal. njar^m van

een wonde aan de kant slechts

gesloten, T.), opgezwollen, van de huid door

de een of andere oorzaak; nog gezwollen, van

eene plaats op de huid; nog 7iiet weer heter,

van eene huidziekte; volgens anderen: een

doeri of pèlor in zijn lichaam hebben,

kaloe m^nd^k^n doeri ataoe pèlor.—
[H.]. Een Receptenboek heeft: bah o eb a t

djar^m sakit p^roel d^mam didjar^m

dengan anak pisang kelat 'afijat; z.

djaram. — [T.].

V^ djaroem, naald (bal. djaoem, jav.

dom, T.); priem; wijzer van een
o
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horologie; naald aan eene buks; puntig figuur

op het kompas, die de streek aanwijst; dj.

pa n dj a ng, op het kompas: pwit, die Vss

van den omtrek of llV/ aan wijst; dj.

pandak, punt, die Ve* van den omtrek of

öVs"" aanwijst; dj. bïlang, naald, meteen

uitgescheurd oog onder eene hoeveelheid

nieuwe naalden gevonden, waarmede toê-

djoe gedreven wordt; nieiidjaroeni, enkele

grijze karen krijgen; djarcëman (ook: pen-

djaroeman, T.), wat op eene naald gelijkt,

d. i. een koppelaar of eene koppelaarster

(waarschijnlijk een onmiddelijk uit 't kawi of

jav. overgenomen woord, T.); mendjaroeni

of djaroem-3 (ook pettjah p^rijoek),

naam van een* wilden heester, welks bla-

deren in de geneeskunde gebruikt worden en

met fraaie bloemen — ixora— ; roem poe t

dj., naam eener plant, met fijne bladeren,

van waar de naam — pavetfa indica,

^/.j \V£!!^> pohon (lees poehoen, T.)

djaran, batav., een boom, die

geen vruchten draagt. Het loof wordt door

de geiten gegeten. — [H.].

-)f /.* \\ji^ djaroeii, w. sum., monster; mo-

del; 2^ eene streep (men. uitspraak

van dj a roem, T.), die men met goed goud

op den toetssteen maakt, om er het andere

goud naar te kunnen beöordeelen. — [N.].

^ i\j^^ I. djaro (uit 't jav., T.), pag^r dj.,

batav., gespleten bamboe, naast el-

MAL.-NEDERL. WOORDENDOEK. DEEL I.

kander in een raam gevlochten tot beschot

of pager. — [B.].

^ IL, batav. (uit 't soend., T.), inlandsch

hoofd onder den Icêrah. — [B.],

JJjVrs^ I. djarah, verb. van ^j"^,))
— men-

djarah, bezoeken; doorzoeken, bv.

een huis, eene stad.

* II. (jav., T.), buil maken; rooven; be-

rooven. — [L.].

^ III. (jav., T.), wild; schuw. — [II.].

^ IV., half volwassen, — [L. bew.].

4é- >; i V^Vw djaroli, naald, die men gebruikt

om de atap vast te maken.— [L.].

^/C A^^ 1^. djarej, w. sum., gre/iee^mii/-

del; 2° (lees dj ari h, men. uit-

spraak van dj^reh, T.), moeite; verdriet;

moede zijn; sakit dj., doodziek, — [N.].

LIIJw sVrïïfc. plur. van jL>,U^.
-'J

y

(X^ \\^ («ial. djarïjah), plur. ^j)j^

en LUUjUw, meisje; dienstmeid.

/

M \Vi^> plwr. >j)^s^, snijdend, scherp,

/ KNiVr^ AJSsa (oud-jav. j a ca in plaats van

jacah, roem enz., T.), dienst; ver-

dienstelijk werk van minderen jegens meer-

deren; wang dj., pensioen; beroleh dj.,

verdiensten verwerven,

)f ^j^^ClV^s^ I. djang'at, dunne oppervlakte

van iets; opperhuid; hind, vel;

39
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bast (vgl. jav. djangQt, T.); niendjangat,

van de huid enz. ontdoen ^ zooals bv. gespleten

rotting, door hem tussclien twee krui-

selings tegen elkander geplaatste messen

door te halen (met de bedoeling om de

bast te gebruiken), metaaldraad, doorhem

door een nauw gat te halen, waardoor

hij niet alleen dunner, maar ook harder

wordt; pïsau dj., de (wee messen, hier-

boven bedoeld; papan dj., sialen plaat,

met gaten van verschillende grootte, om

er metaaldraad door te trekken; t^bal

djangatnja, zijne huid is dik; k^rismöê

tij ad a m^r^ttas dj., uwe kris schramt

de huid niet (k^ras djangatnja, hij is

onkwetsbaar , T.).

* IL, batoe dj., keisteen. — [L.].

i^ Q
,

ClV^s^ djaiii^ah, losbandig, ongebonden;

liederlijk; straatroovcrij plegend;

hoerachtig, ontuchtig; behaagziek; losbandig-

heid, ongebondenheid; liederlijkheid; hoer-

achtigheid, ontuchtigheid; behaagziekte;

niendjang^ak, losbandig enz. handelen; met

losbandigheid of ongebondenheid behande-

len; muiten tegen iemand.

.^ciV^v^ I. djan^aii, uitdrukkende een ne-

gatieven imperatief, doe *t niet;

laat af; dj. lari, loop niet; dj. takot,

wees niet bang; dj. dikata lagi, spreek

er maar niet meer van; om er niet van

te spreken; spreekt van zelf; sopaj^ dj.,

opdat niet; dj. harimau, kambing pon

tïdak, laat staan een' tijger, eene geit zelf

niet; djang*aiikeii — smtr. van djangan en

akan— laat staan, betreffende . . . ; spreek

maar niet van . . . ; wel verre van . . . ; bv.

dj. hamba töëwannja pön tïdak dita-

köêti, laat staan mij, zelfs zijn heer ontziet

hij niet.

^11., jav., groenten. — [C.]; z. djan^g^a-

iian (T.).

^t III. andere uitspraak van ^^sis^ .

L^ jV^s^ of ^l^, van natuur hardvochtig ,

Ofimild en streng; geweldenaar; dwin-

geland.

^ L ,^V^^^ djapoe, batav., spiering. — [B.].

^% V^v^ djapar, verb. van .i^id-.

L13 Vjiïw I- djaka — waarschijnlijk wijz.

van dj angka ,— , juist tijdstip (z.

pQrïjang); ook p^djaka; bv. p. haroes,

de juiste tijd van den stroom; het hartje

van den stroom.

^11. (jav., T.), jongeling, ongehuwde

jongen; dienen; allerlei dienst doen, als een

slaaf, die iemand voor de kost dient.— [L.]
;

djedjaka, batav., halfvolwassen van een

mensch (l^lantjoer van een kip). — [H.];

jongeling; aankomende jongen.— [B.].

( v^Vifc. djakas, naam van een gewas,

dat veel van de m^ngkóêwang
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heeft en van welks lange bladeren zeer

grove matten en zeilen gemaakt worden.

Li5 Vjiw ^Üaga — skr. dj a gr ^ —, wakker

zijn^ op zijn hoede; mendja^a, waken;

wacht houden; zorgen; oppassen; bewaken;

acht geven op iets; oppassen op iets; bedienen;

behartigen; berdjag'a ajer, uit een pot

water profeteeren; mciidja^aken, wakker

maken y ivekken; waarschuwen; dja^a-^, dag

en nacht feest; wacht (wie wacht houdt);

berdjag:a-djd^aan, dag en nacht feest

vieren; pendjag*a, wie waakt enz.; wie

veel waakt (weinig slaapt); waker; wie

bewaakt enz.; bewaker; wachter; oppasser;

middel om wakker te blijven; kedjag'a-

djdg'aaii, slapeloosheid.

¥r . Vax) V.r^ djag^abëla, jav., de openbare

scherprechter. — [C.].

^>o V^^^ djag^at (in hik. en poëzie) — skr.

dj a g at — , de wereld; het heelal.

ó V^v I. djagoer, lichamelijk buitengewoon

ontwikkeld, mei betrekking tot den

ouderdom; buitengewone lichamelijke ontwik-

keling (z. bagoer).

*I1., staartstuk van een kanon. — [L.];

pendja^oer, 't heilige kanon te Batavia

(Lampongsch si-djagoer). — [T.].

slÓ Vjiw djagoeng', turksche tarwe.

^ p V^s^ djag-al, w. sum., verkoopen (djoe-

wal). — [N.]; ^batav. (uit*t jav.,

T.), slijten; slachten; pedjag^alan, slach-

terij. - [B.].

-)f4-j vJS^ djago, batav. (jav.), /taan.— [T.].

, jVjSbfc. djala — skr. dj ala — , werpnet;

dj. rambang, soort van werpnet met

groote mazen, dat men zoo maar in 't wild

uitwerpt, zonder een' visch te zien of te

vermoeden, en van daar: soort van draaibas

met wijden mond, waaruit men blikken

dozen of dergelijke schiet, de enkele kogels

waarvan, bi] het afvuren, in 't wild rond

vliegen; dj. öêrai, bij verk. dj^löêrai, soort

van dradige versnapering van sago, die

gebakken wordt en veel overeenkomst heeft

met een uitgeworpen net, waarvan de naam;

mendjala, met een net visschen; djala-2,

netwerk; darmnet; darmvlies; b^rdjala-2-

ken baidöêri dikarang, van een netwerk

van gezette katoogen voorzien zijn.

. jVi^ djali, verb. van J^l^.

J \j^> mendjalar, over den grond kruipen,

of langs iets op, zooals bv. kruipende

dieren en rankende gewassen; voortranken.

J Vi^ I. djaloer, uitgeholde boomslam, die-

nende tot vaartuig of kiel voor een

vaartuig; platte kiel. — De djaloer wordt

boven het vuur verbreed en krijgt daardoor

vlakke boorden (z. djongkong).

IL, streep van eenige breedte; reep;

voor (een omzetting er van, met veranderde

29*
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bet., is la dj o e r); bcrdjaloer, een dj. hebben;

van een dj. voorzien zijn; bandera amir-

kan b., de amerikaansche vlag is gestreept,

^ ^i V^^ djalir, een visch, genaamd de

^j^\^

riemvisch, — [R.].

iltend; gezeten.

i.]\js^ I. (vgl. ooli '^^) djalang, rondzwer-

vend; wild; ongebonden; liederlijk;

zedeloos; straatslijper; straathoer (z. lotong);

mendjalan^, gaan naar iemand of iets; een

rondzwervend QWL, leven lijden; straatslijpen;

de straathoer spelen; dari pagi m^ndjalang

pQttang, van
^
s morgens tot aan den avonds,

*\l,, hetzelfde als laki-2, een man. Dit

woord is te Palembang gebruikelijk (jav.

dj al er, T.). ~~ [L. bew.].

^ jli^J V^^ dialing, soort Van viscbnet; vgl.

djaring. — [L. bew.].

[ Q l l*H^ I. djalak, naam van een' vogel;

van een' veclithaan zwart met een^

groenen gloed; van daar ook: strijdlustig;

vechthaan, zwart met een' groenen gloed;

strijdlustige; strijdlust,

^\l., trillen; heen en weder slingeren,—
[C.].

v- ( o 11^^ djedjaloek, batav. (jav.), oj?i

aalmoezen rondloopen, — [T.].

C^>J\.£ssfc. djalik, boeg., alleen in tïkar dj.,

soort van rotting-mat.

y JV^^ djalal, verb. van j5l:»jTi5^.

/JvüTbfci djalan, weg; pad; reis; handelen

wandel; gang; middel; wijze; men-

djalan, gaan; zich voortbewegen; berdjalan,

bezig zijn met gaan; op reis of onder weg

zijn; b^rdjalan senioet beriring, gaan

zooals de mieren, A, i, één voor één; met

éénen marcheeren; b. b ^rangkap, paarsge-

wijze, d. i. twee aan twee gaan; met

tweeën marcheeren; dengan dj., bij wijze;

mendjalanken, in beweging brengen; aan den

gang brengen; ten uitvoer brengen; niendjd-

lani, begaan, bewandelen, afleggen, bv. een'

weg; perdjalanan, het gaan; gang; voort-

beweging; reis; handel en ivandel; p. tïga

djam, drie uren gaans; sedjaiaii-2, den

geheelen weg over,

/ü\j5^ djaliii, samenbindsel als bieronder

beschreven wordt (z. sïrat); nien-

djalin, lange en smalle voorwerpen, zooals bv.

latten^ rotting en dergelijke op eene zekere

wijze naast elkander vastbinden, zoodat zij

als het ware eene vlakte of soort van mat

vormen; didjalin hantoe, door een spook

ineengestrengeld of d. dj, sang kel^mbai,

door sang kelembai ineengestrengeld, wordt

gezegd van iets dat uittermate verward is,

bv, ramboet d. dj. h., uittermate verward

haar; zekere haarziekte, soort van trica

polonica; tombalk didjalin, de pe/cen wer-

den naast elkander gebonden, d. i. men hield

ze zoo dicht tegen elkander, alsof enz.;
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dj&linan, wat naast elkander vastgebonden

is; pendjalin, 1. wie naast elkander vastbindt;

middel daartoe.— * 2. In sommige strekenf

rotting^ omdat die het gewone middel daar-

toe is (evenals in \ jav. en bal, T.).

^/•üVr^j djedjalon, batav. (uit 't jav.),

de bamboe, waaraan het dekriet

gebonden wordt (z. b^ngkawan). — [B.

en T.].

^ aJ v,£^^ djaloe {}dL\,,T!), eenhanespoor,—
[L. bew.].

/-JVibh, djalai, naam van een' eetbaren

zoutwater-visch.

/ —-JVrs* (wïc^l- dj al i ) en ^^^, klaar; duide-

lijk; schitterend; glansrijk; gepolyst,

fl^^)^\j::^, Galenus,

/

iVji^ dJSm en djam — pers. ^U^, drink-

glas; beker; spiegel—, klok; horologie;

uur tijds; berdjam, van een dj. voorzien zijn;

een uur of uren duren; berdjam-l^, uren

en uren duren.

\^>itm I. djamoe, onthaal; gastmaal; gast;

mendjamoe, onthalen als gast opeen'

maaltijd; vergasten; djam^an, maaltijd;

gastmaal; feest; banket; partij; pendjamoe,

wie onthaalt enz.; gastheer; perdjdmöean,

onthaling als gast; vergasting,

^11. (in tiik. en poëzie) , jav., gre/^ee^mirf-

del. — * dj § djamoe, batav. geneeskrachtig

poeder van gemengde kruiderijen. — [B.].

L,^A^vu\^\.Jibfc.j pers., de zoon van den pro-
•

feet Daniel, in het Oosten als

geneesheer vermaard.

x-v^i/v^\j^> nioeloetnja m^ndje^lamoe-

tan, batav., hij pruttelt ^ snatert

zonder ophouden (bal. patidj^lamoet, raas-

kallen van een gek, enz,, T.). — [H.].

cX/Ovïijifcj plur. t\A5w en J^oï^i-, verdikt;

dik, lijvig; vast; solide; gevroren;

levenloos (bv. een steen); van een verbum:

slechts een' tijd en geen nomen verbi

y o y

hebbend, bv. (jj^J ; zoodanig verbum.

^ y/o\s^ djamoer, batav. (uit 't jav., T.),

paddestoel; djamfèraii , schimmel;

beschimmeld. — [B.].

y

m ^y^y^ . plur. ^/^ en ^f^^ samenne-

mend; verzamelend; inhoudend; hel

geheel betreffend; in zijn geheel; alomvat-,

tend; algemeen; wat eene verzameling; bv.

van overleveringen, wetten en dergelijke,

vormt; ^Is^ï, plur. a^^y^), de verzame-

lende bij uitnemendheid d. i. de groote

moskee voor den vrtjdaggodsdienst.

i/öVi^ djamang, zeker achterhoofdver-

siersel.

L . ^0 1«"^ l^ (verb. van ^^, T.), djamak,

gewoonte; mdere mtuur,
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* 2«., hdildiW., middelmatig, — [C,]; gepast;

weislaan; voegen; niet te verwonderen; dja-

maknja bantoe keh, als gij nu nog mee

hielpt. — [B.].

^/oViïh. L, kedjamal, in een' toestand ge-

bracht, waarin men de onaangename

gewaarwording heeft van vergeefsche moeite

gedaan te hebben, bv. door het geven van

vruchtelooze vermaningen, door het opge-

ven van een raadsel, dat een ander reeds

weet, door het vertellen van eene bekende

ui of van eene, die geen indruk maakt;

een mal figuur maken; kedjftmalan
, meer

dien toestand aanwijzend.

II. verb. van ^^X-STJUa..

. Lcuifc* djamil, verb. van Jx*^.

"^ /• w^ Vsish. I. djamaii, naam van een^ visch^

de barber, — [R.].

II. verb. van ^^Cy, memböêwat dj.,

époque maken.

^i^\s^3Ê^9 niendjaniah, even aanraken, hetzij

met de hand of de punt van een^

vinger; djeramah, z. beneden; djamah-

djdmahaii, vrouw^elijke huisbediende, waar-

mede de heer des huizes ongeoorloofde

vleeschelijke gemeenschap heeft (vgl. jav.,

T.).

•X- Qj vl^ I. djana , een groole bagger

(visch). — [L.].

*II. (skr.), man. ~ [C.].

Ui /

/.jVJSs^, plur. J^, daemon; genius; geest.

•^lj^ of ^U, plur. >li^, ï\iL en iLIf,

onrechtvaardig handelen; schuldig aan

het plegen eener ^.IV; zondaar; schuldige;

misdadiger [inz. enz.].

L^paJU^, plur. L^)^, zijde (cóté).

y
/c y

i\(\x M»--^ pers., helper; steun.

y o y

^ iu\>^\L>^ . pers., het voorgaande.

L ^ x_^ V-^v^ djanik, zeeëgel; zeeappel.

y

/^\.^ Z. ^la^.

w y

/--j\^ (mal. djani), z. ^U^.
TT y * ^

^vj^ I. djawa, Java,

^11. jav. (liever bal, T.), soort van

gierst, ook djawawoet (jav., T.) genoemd;

#\j5^ I. djawi, rund; rundvee. — z. l^mboe.

IL, djawi-3, s., naam van een" boom —
ficus rumphii (z. beringin en b^raksa).

^J^ djawab, verb. van <^}.

L * j^V«v^ . meiidjawat, behandelen; uitoe-

fenen; waarnemen; toezicht hebben

over iets (z. djabat); djiwatan, èerf/emwg',

ambt, betrekking, post; beroep; de dienaren
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van den vorst; de stoet; pendjawat, wie

behandelt enz.; ambtenaar, inz. aan 't hof;

p. santapan, wie het toezicht heeft ovef

eten en drinkai; hofmeester; p. pöêwan,

de drager van de sireh-doos. — ^ sin dj a

(s^ndja, T.), b^rdjawat dengiigan mR-

lam, (/ö schemeravond werd door de duisternis

ontvangen. — [N.].

^ i aV^:^ djawèr, soend., naam eener

plant — coleus — .— [R-]*» hij

Iligg, soenda dict., worden 2 planten op-

gegeven met dezen naam (T.).

( J^ S ^vJ2^ (mal. djawaras), gierst (pers.

^ , ] t\'^^ djawil, batav. (soend. djawèl),

boomen schenden langs den weg.

[B.].

25 ^
L'^^ djaoeli, ver; verte, afstand; dj.

malam, laat in den nacht; mendja-

oehken
f
verwijderen; didjaoehken allah,

dat verhoede God.

vu /

[ c r ^ ^^ I. (mal. djawi), javaansch; tot

^
den oostindischen archipel, met

inbegrip van het mal. schiereiland van af

Kedah, behoorend; polynesisch; beneden-

windsch; maleisch; tot de landstaal behoorend,

het javaansch inz.; het in het maleisch

overgebrachte, vertaling in 't maleisch; ver-

taling in de landstaal; benzoë (dit eigentlijk

in plaats van u/jU!) ^;^^ T.); mendjè-

wiken, in U maleisch of in de landstaal

overbrengen,

* IL, geplaatst; plaats hebben. — z. c5*U-

onder U.. — [L. bew.].

«'l
/

y V '^^
. z. JL^.

/_£5l:^ djaliè, z. ^U.

^^^ibl^te» djahat, slecht; kwaad; kwaad-

aardig; boos; leelijk; doe'^a dj.,

gebed tot nadeel van iemand; vervloeking;

verwensching.

i^^ysSb\c^ , meudjaliit, naaien; dj. tjara

laki -2, wijze van naaien der

mannen, d. i. de naald recht vooruit steken

en den draad naar voren doorhalen; dj.

sembat, wijze van naaien der vrouwen en

kleermakers , d. i. de naald naar de linkerzij-

de doorsteken en den draad flink, als het ware

met een' ruk, naar de rechter zijde doorhalen
;

dj. olok, soort van open zoom; tcëkang dj.,

naaier; naaister; kleermaker; djdhïtaU) wat

genaaid is of moet worden; naaisel; peiulja-

liit, wie naait; naaier; naaister; kleermaker;

peiidjahitan, het naaien; naaisel.

.ysb\s^, piiii*- J4^. Je-» J^. JW-
en JL^j niets wetend, onwetend;

dom; bot; domoor, botterik,

^_i.A A y^-N^ (mal. djahilijah), toestand

van onwetendheid; <xxl4) UJ I , de

staat der onwetendheid, d. i. het heidendom
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der Arabieren, of de lijd vóór Moebanimad

(weslli. van sum. ook, tegenover i(l*J\c,

dat gedeelte van de natie, dat slechts de

inalims laat bidden, enz., T.).

/j-AV-j:^ djahaii, naam van een* eetbaren

zoutvsrater-visch.

/Cvi^ 1^ djaja (in bik. en poëzie) — skr.

djaja — , overwitining , .zege; zege-

praal; ivelslagen, goede uitslag, gelukkig

gevolg (z. ha§il); — bikajat Pandawa

djaja, titel van 'i verhaal behelzende den

strijd, die in de Mahabharata (oud-jav.

Bharatajoeddha) bezongen wordt (T.).

* 2^., batav., gegoed, rijk, bemiddeld; in

zijn nopjes zijn; gelukkig zijn; bevoorrecht

zijn. — [B.].

^ w^ Vrsih, djair (men. uitspraak van dj ah il,

T.), w. sura., nalatig zijn; zijn

plicht slecht vervullen. — [N.].

y

^
a\«*s^ . plur. ïj\s^ en 'ij y^^ , van de rechte

lijn afwijkend; onrechtvaardig; ty-

ranniek; dwingeland , tyran; geweldenaar;

onderdrukker.

e^ y

L-> lish. en ^jU-
,

plur. v4T^»- > ^'(^^^ de

eene plaats naar de andere gaand;

voorbijgaand; geoorloofd; aan iemands ver*

kiezing overgelaten, bv. eene zekere pauze

bij het lezen van den koran, die men kan

maken of achterwege laten.

mjAjo^ia^ L djajang* — jav. djajèng — over-

winnend op (iemand of iets). Alleen

in smsL; dj. s^t^roé, overwinnend op den

vijand, vroeger een titel; dj. s^kar, ot'er-

winnend op de bloem (erotisch), naam

eener soort inl. kavallerie op Java,- ter

beschikking van de Residenten.

* II., slaapplaats voor bruidegom en

bruid. — [L.].

y y

A A__^Vr^s^. wond, die tot eene hoUigheid

des lichaaras (borst, buik, strot,

blaas) doordringt.

^ y ^y*^^ djajil (bal. djail, laatdunkend,

T.), hetzelfde als dengki, wan-

gunst. — [L. bew.].

^/-^V:^ (of ^J^W')> ^U^è (jav.), gem-

ber; k^bon djaè, kerkhof voor

Europeanen. — [T.].

-H- mU::^ djanja, z. ^^^.(^

y !>

L j Vx *n.^ en <--^Ud- plur. van L.x.^.

y y y

is ^ ^V ^***^ (mal. dj aha bir ah) plur. van

,U^.
w y

\ws£ïw, plur. (jj);'^ en iS^i^, groot;

reusachtig ; veelvermogend ; machtig ;

almachtig; trotsch; onrechtvaardig; hard-
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y

nekkig; de Orion (gesternte); ,UsJ), de

almachtige bij uilnem. d. i. God; j\j^) d^,

dienaar van God,

JLjl'Sw plur. van u^a^.

i^^xT'^ plur. van ^La-^.
•

W !>

^ ^>N^ (mal. djoebbah en djóêbah), plur.

L-^^-or.-, v'^ cn L--?Uaw, lang op-

perkleed of soort van tabbaard.

(\jl»vw djebbad (en dj^bbat), verb. van

oGj, civet; djebbadan, wat iels van

civet heeft; civet-lucht; djebbad-djebbadan,

allerhande reukwerk.

o /

ysj*^^ (mal djabar), het weder bevestigen;

van een gebroken been het zetten; ver-

binding der deelen tol één; herleiding der

deelen tot het geheel; herleiding der breuken

tot geheelen; jj^ ) , de algebra,

¥c ysSsw (vgl. tj^boer) djeboer, batav., 't

plompend geluid^ bv. van iets dat

in "t water valt.'— [T.].

^, Gabriel,

en

y c y

w c y

( C v^J2^ (mal- Jjabri), gedwongen; een

gedwongene.

Xjij^ (mal. dj a brij ah), trots; .hoog-

moed.

Ü^^J^
z. ö^)^.

o y

m iL"*^ (Ijeltaiig:, soort van scliild.

C' *

djeboeiig;, naam van een' eetbaren

zoutwaler-visch.

C ÖAibte. djebbak (minder goed tj^bbak),

vogelkooi, met één of meer kleine

hokjes, waarin men jonge vogels zet, die

door hun gepiep de oude vogels in de kooi

lokken, waar zij dan gevangen worden

(vgl. jav. dj^bag, T); luendjebbak, met een

dergelijke vogelkooi vangen,

y y

Ka£^» plur. JUsw, Jl^ï en jAj&^h^ l>e*gf

gebergte.

)^f
NAi^ djebal, klep; knip om vogels te

vangen. — [II.]; z. djebbak (T.).

C^y
^

i *rj!^AjL>^ plur. van iJü^.
* y "^

y o

A k j^^K^ (mal. djiblah)^ kinderen; nako-

melingschap; schepselen, geschapene

wezens; hoop, menigte natuurlijke gesteld-

heid; wortel, oorsprong,

^Ajl^s^ (mal. djibillah), plur. ci^iU^,

lichaamsgesteldheid, natuurlijke vorm;

natuurlijke gesteldheid; inborst.
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iJoJUia». djabaiiijah, vcrb. van hjo/..

<K/j^^, pers., borslharnas.

^i>.«Vw djeboh, naam eener soort van lam-

ban (visch).

cKaS^ I- djebbah, van het aangezicht van

onderen breed en vol; niendjebbah,

breed enz. ivorden,

^IL, soek., sïreh-doos, waarvan zich

vorsten en andere grooten bedienen ; mem-

bawa dj., of menj^mbahk^n dj., eene

met sïreh en toebehooren gevulde en van

het tiende gedeelte eener aan iemand op-

gelegde geldboete vergezelde sïreh-doos aan

hem die de boete heeft opgelegd, aanbieden,

hetgeen de schuld erkennen en om vergiffenis

smeeken beleekent. Zoodanig bewijs van

onderdanigheid wordt gewoonlijk aangeno-

men (z. tëpak).

^ ^^^"^^ djot, batav. (uit *i bal., T.), porde;

meng^edjot, portiën uitdeelen van een

bedemaal; didjötiii, eene portie krijgen van

een bedemaal of sa dak ah. — [B.].

CXg-.A.A^:^ djitihad, verb. van ol^].

/ w^ISAi^^ djedjdjas, bezeerd; beschadigd;

benadeeld,

L O y-sn '^^ djedjdjak, tred, voetstap; men-

djeddjak , treden; den voet op den

grond zetten; van iets, dat loodrecht op en

neer hangt grond raken; in aanraking zijn met

helgeen er onder is; betreden; den voet zettest op

iets; van iets, dat loodrecht op en neerhangt

met het onderste gedeelte iets raken; ram-

boet dj. bahoe, haar dat op de schouders

staat, d. i. tot op de schouders nederhangt ; dj.

b a r 9 , den voet öp gloeiende kolen zetten ; g a n-

toeng dj. b., ophangen aan den hals of onder de

armen, zoodat de teenen eventjes den grond ra-

ken (eene soort van straf);— "»^kedjedjdjakan,

plaats waar iemand staat; slegelreep,— [L.].

^ AjSA:^^ (vgl. dj^ddjal), dj^djelin,

batav., een kind het eten in den

mond stoppen (anak di djedjelin nasi),

als het lastig is, eenigszins met dwang (anders

soewapin); ook van een vogel.— [H.]; een

matras met kapok vullen; vgl. jav.— [T.].

As^XTi:^ (vgl. djedj^l),niendjedjdjal,eene

reet dicht stoppen met een mes of

ander scherp werktuig, versch. van het

geregelde breeuwen (pakal), waarbij bijlel

en hamer gebruikt worden; mendj^djdjal

bötjornja, het lek dicht stoppen (vgl.

djöëdjal).

c y

/ V^^sTv*"^ (mal. djahad), ontkenning, ver-

loochening.

(3 %i£SfeiX^a^9 Aö^ ontkennen, het loochenen;

ontkenning, loochening.

y

r^ . ,
geweldig en hevig brandend

vuur; groot vuur in een afgrond;

het helsche vuur; de hel.
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' > > ^ > J ** ^ f

C\^>-; plur. J^J^, üJj j^a. en J)«x>4, groot-

vader, van vaders of moeders kant; één

der voorouders. De plur. J ) vy^^ t , voorou-

c/er5; pvAs^^Tt^^), de ware grootvader,

d. i. van vaderskant; iX^lüTjc»!^, de val-

sche grootvader, d. i. die van moeders-

kant.

(.X^Sfc. djedda, verpoozing; tusschenpoozing ,

pauze; het ophouden; feriën; berdjedda,

pauze enz. hebben; lïdak b. lagi, onop-

houdelijk.

UI

/^ A^'s*^ . ijver, vlijt; inspanning; ernst; Jcpo,

met ijver enz.

^0^S<^ plur. van ^j^ó^.

\)c\:i^, plur.^^^^ii^, muur.

<j ^

<0s:^^ (mal. djadar), muur; muur rondom

de ikssS\ wortel (ook aritlim.); oor-

sprong,

^ ^ CA^::::^ djedoer, batav., knalten van een

geweerschot. — [T.].
y

c 5»

i /X^-^ (mal. djoedoer) en jSs^, plur.

van ,)*i^.

^ac\:^ I» djeding (jav. dj^ding, T.),

^ Soerabaja, gemetselde badkuip. —
[B.]-

* II., batav. uit *i soend., naar boven

gebogen van de bovenlip. — [T.].

]/ \«-v^ . hard; sterk; robust; vaardige dis-

putant.

t> ?

JjCXr:^? ^'innige redetwist; dispuut, wors-

teling.

/ X

J^^CX:^ plur. van d]
• o x-

an<X-^)lX:^>«. (mal. djadajah), plur. v

o ^

i
** j^\»^ djeddat, z. djadali.

?^( \.gs^ . de kust van Mekka en de daar

gelegen stad, door ons Jedda genoemd

(mal. djóèdah).

c>lX^^ plur. van »3.^.^.

L> 5 CX^:^ plui'. van Jo^ .

/ :> o

25c3#iCXi:^ (nial. djoedöëdah), plur. van

c3<a^.

/ c /

J •) cXl^bh^ J
plur. J^)4X^, beekje; fijne ader;

lijn; streep; rubriek; kolom (bv.

van een boek); meudjadwal, lijnen trek-

ken; mendjadwalkeu, rubrieceeren; in ko-

lommen brengen.

c /

/ CcX-iifc. (mal- tljadï), plur. )ó^, ij^,^

en icj>)t\>-, geitje; bokje; de steenbok

(teeken van den dierenriem).

^.iVjcXi^sw plur. van ^a^.
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f/

Ós^Ó&^> pl"**- ^^^9 nieuw; versck; pas

gebeurd.

y
V

9"^

L
,

3 ( \«Vw (mal. dj azab), het aanlrekken;

hel tot zich trekken; het uit(rek-

ken; aantrekking.

/ X /

LlUwCXiS:^ plur. van hój^.

^ ^/ \^s^ (mal. djadzbah), plur. ci^Ui^^,

aantrekking: zekere afstand; met be-

trekking tot den afstand g'Cfwg'; /oo/?; aaM-

trekkingskracht.

CCXZ^' plur. ^i^, ^^^^ en ^)Lwf,

^^ van menschen en dieren jong; van

paarden en runderen drie jaar oud; van

kameelen vijf jaar oud; van schapen onge-

veer één jaar oud.

/jV^cXli^ plur. van fj^-

<3c_Cr \^Vw (mal. djadz^ali), geitje of bokje

van één jaar; jong in 't algemeen.

y ? ^

A Cl ^{\r*»^ (mal. djoedzöê'ah), het vijf-
je *

jarig zijn (van een kameel);

jeugdige leeftijd.

^ -r**"^ öjör, aanhouden; afvergen; verbid-

den. — [L. bew^.].

^:^ djir, verb. van djih.

Ui y

^*^ • het trekken; het voorttrekken; het aan-

trekken; trekking; voorttrekking; aan-

trekking; in de gramm. de klinker ^ ^

als teeken van den genitief; genitief; men-

djarrkeii (!!), een ivoord in den genitief

zetten; van het teeken van den. genitief enz.

voorzien.

Ji^ of V^ djerra (minder goed dj^rrak)

afgeschrikt door ondervotrden tegenspoed

of moeilijkheid (z. dj^reh); mendjerraken
,

afschrikken

/ -) ) -.
^*^ djerabai, in flarden nederhangen,

zooals bv. een kleed, een zeil, en

touw, dat aan het einde losgegaan is.

y

.u ,, verwo7^ding (act. of pass.).

L^ö ) -|^^ djaradik, koeken, — [L.].

4^- ) -r^^^ djerangau, naam eener soort

van lieswortel (men. djarijangau,

mak. karejango^ bal. djangoe, jav. dringo

en vgl. dj^ringau, T.).

^4^0 )
^^N^ djarakah, z. djarkah.

/•ó) x'^'^
djoeragan, gezagvoerder van een

vaartuig; schipper.

^ ^ ) -. ^>^ djerag:eh of s^laseh padang,

naam eener plant, eener soort van

kangkoeng, die als verkoelend geneesmiddel

gebruikt wordt.
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^ ) j:^ djerami, de platte vezelachlige

banden, die de pitten van sommige

vruchten, zooals de nangka, de tj^mp^dak

en dergelijke, omsluiten (jav. dami, T.).-=-

^fDe halm van graansoorten, waarvan de

aar is afgesneden (van de overeenkomst van

een veld met dergelijke halmen met bv. eene

nangkaschil. waaruit de pitten zijn geno-

men en de vezelachtige handen zijnhlijven

slaan). — [Div.].

A^) ^*^ (van djamah), inendjeraniah,

schielijk en (er dege of met kracht

aanvatten y aanpakken, aangrijpen,

^) ^!!>- djerawat, klein puistje, inz. in

het gezicht; dj. batoe, klein

steenpuistje (men.: djarijawat, T.); dj.

n as ik, medeëter.

L^Aib) v!^ djerahab, plat op den grond

vallen, zooals bv. een huis op

palen, dat ineenstort, doordien de palen

gebroken zijn: plat voorover vallen, met

uitgestrekte armen; vallen, zooals bv. een

koopman, eene onderneming.

l üA ! ^^fc., mendjerahak, verwaarloozen;

verachtloozen; niet onderhouden,

^..^.A^) ^:^ plur. van L-^.^5-.
• ;^>^ • ^

1^^^ ) ^^N^ . mendj^raït, «aw iets vastzitten,

zooals bv. klimop aan een* muur,

de teenen der zwemvogels aan elkander,

een huis aan een ander, eene schakel van

een' ketting aan eene andere, een doren-

struik aan een kleed.

L^ ^^'^ (of \jjsJ) mendjerba, een vaartuig

aan lij doen overhellen (het er de

slagzij aan geven).

^ L-J v'^^^ djerab, uitzweeten; lekken. —

/ y

L^ , schurft; roest aan een zwaard.

plur. van

(. OO •ÏSi.

'J-
», niendjerbak, /ladderende van

boven naar heneden komen, zooals

bv. eene vlag, waarvan de lijn gebroken is,

een zeil, dat schielrjk gestreken wordt, of

waarvan de val gebroken is, een opge-

hangen kleedingstuk en dergelijke.

i
** 3 ^^"^ djerrat, strik; strop; mendjerrat,

in strikken enz, vangen; strikken;

dj. t^mpüêroeng, z. t^mpoerong.

LJ >£^' mendjerit, schreeuwen, gillen [ver-

oorzaakt door eenige onaangename

gewaarwording]; pendjerit, wie schreeuwt

enz.; wiens gewoonte het is het te doen:

schreeuwer, schreeuwbek, schreeuwleelijk,

o

en ra»-tp-, boon.

jr^J^
djeredjdjak, dunne houten of

latten [stijlen) van een wand,

waartegen matwerk of dergelijke gebonden

wordt; wand van dunne houten of latten ,
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bv. van een hok; loodregle en evenwijdige

strepen, als versiersel. In een gev^oon mal.

huis worden de dj^r^ddjak op de regels

(bQl^bas) bevestigd; kajoe dj., hout dat

voor dj. geschikt is, d. i. p. m. 2 vadem

lang en zoo dik als de groole teen.

o

^A.£^^ ^**"*^
, hoolrabi; zeker kruid, dat de

geslachtsdrift opwekt,

^ f K^aJ^^ V^^' ^^^9^^^^^' ^^^ krijgs-

hoofd. Isk. — [L.] ; St.

George van Engeland, dien de Moehamme-

danen onder de profeten rangschikken en

met Elias verwarren.

—,- ^.r^»^ (mal. dj a rail), het wederleggen;

^ het van eene leugen beschuldigen;

wederlegging; beschuldiging van een* leugen,

c ^

-^ - ^"^ (mal. djoeroeh), plur.
^^^f^ en

^ ^)jsJ^ , wond.

y /

JJ^ .
, trapgans.

/ y

/ jwsi -i***^ - plur. (^Wh klok; klokje, inz.

dat men beesten om den hals hangt.

C /^^^
: mendjerany, vloeistoffen op het vuur

— zetten, om te koken,— * w. sum., djara-

ngan,een treeft; fig.: onafscheidelijk en wel,

omdat men gewoonlijk kookt op drie steenen

in den vorm van een' driehoek geplaatst,

welke dus altijd bij elkander behooren, want

een er van kan niet gemist worden.— [N.].

y^

C .J^sfc. I. djeroeng, haai, van welke soort

^^ ook, die zoo groot is, dat hij een'

mensch kan verslinden.

^fll., bukken; met het hoofd voorover

gaan, — [L.].

djeriiig, naam van een' boom, welks

platte, ronde vruchten, die ongeveer

dezelfde lucht als de p^tai hebben, als

toespijs bij de rijst gegeten worden; de

vrucht zelve.

/ kwCSjD ^r^bi^ djerongkis, aan het einde

naar boven gebogen, zooals

bv. een balk; niendjerongkisken, aan het

eene einde naar boven buigen, bv. om er

een touw onder te steken.

,, mendjerangkang*, op den rug

liggen, met omhoog stekende

armen en beenen (pooten).

niendjerongkong, zich met

het bovenlijf voorover buigen, op

eene of de twee handen steunende, om bv.

naar iets te zien of te zoeken of om ergens

door te kruipen; voorover vallen, doch op

de handen te recht komen,

• .*«

L«^-3 ^i^w? niendjercppak, onvoorziens over-

vallen; op het lijf vallen,

C, i ^^^ djerrak, z. dj^rra.

L
,

i ^^^^ (vgl II.), djerroek, aard- of boom-

vruchten, voorn, zure of scherpe,
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in pekel (vgl. bat. djoroek; T.); mendjer-

roek, inpekelen enz.

*11. (vgl. L), batav. (uit 't jav., T.),

limoen; cilroen; dj. lïpis, de kleine citroen

(het zoogenaamde leninietje).

^ (j;^ ^^^^ djerkit, klein; dwergachtig, —
*

[C.].

y^^yS -t*****^ djerekkat, onrijpe areka-noot

(penang).

^ <X3 ^^*^ djarkah (minder goed dj a ra-

ka h), grauw; snauw; grauwen;

snauwen; begrauwen, — [L.]; djerkah,

een kort, gramstorig gebrul laten hooren;

gramstorig berispen. — [G.].

^ i-J -.
^^^ djarlaiig* of djaniarlan^, (likkeren;

schitteren. — [L.]; beter tj^m^r-

lang. — [L. bew.].

^ / -J -r^*^ djerlej , de beweging bv. der gol-

ven; terdjerlej, waggelen; zwieren;

slingeren; het hoofd heen en weder schud-

den,— [L. bew.] ; djerli , waggelen; slingeren;

H hoofd heen en weder schudden, — [L.].

fh -.
^^^ djeram, waterval; ineiidjerani, een

waterval vormen; meiidjerami, met

een* sterken straal begieten.

c

f^
-

I

"'^ (mal. djirini), lichaam (al wat

volumen heeft).

Lx'^*/^ ^£^? niendjeremba, zich vertoonen;

in het oog loopen; zich vóór iemand

vertoonen; iemand in het oog loopen.

L.^AA/0 Y^^, mmAierenih^h i
voorovervallm,

zoodat het aangezicht het eerst

en daarna borst en buik den grond raken.

\^^;y^/^ - ^*^
, mendjerembat-, van de voelen,

bij het gaan of loopen aan iels

blijven hangen, bv. aan een* wortel; aan

den kant van iets trappen, zoodal het

lichaam op zijde dreigt te vallen; óp zijde

uitglijden.

\^^/sj<i ^-^^ djerembet, aan elkander ge-

groeid, zooals bv. twee vingers,

twee pisang -vruchten (vgl. dj^rêpet, T.);

berdjerenibet, aan elkander gegroeid zijn,

jJLJ^ ->
""^ djerambang:, dwaallicht; vre-

devuur,

jius/C -.^^^ djeroemboen?, van eene lading

op dek zich hoog bouen dek ver»

heffend (z. roemboeng); luendjeroem-

boeiig', zich hoog boven dek verheffen (vgl.

djeroeboeng, T.).

X- m./^ ^^^ djerimbaiig', naam eencr plant—
bidens — .— [R.]; djcrimbin^,

soort van plant. — [L. bew.].

,»wx/C ^J^h. djereniboen, zich als een hooge

hoop voordoend, zooals, uit de verte

gezien, schepen met volle zeilen, bergen

en dergelijke (z. rimboen); mcndjerem-*

boen, zich als een hooge hoop vertoonen.

^ 4A/C -
,

^*^ (lees: jf«^ men. uit'^praak

van L.^x<}^, T.) djarombO)

w. sum., voorovervallen, — [N.].
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^Kj^ v ^"^ djerambah, p^aa/^ m een mal.

Ami5 tt'aar rfe waterpoiten staan,

men zich baadt eu borden en scholels

enz. wascht. (vgl. jav., T.); plaats bij het

galjoen op een vaartuig; kleine steiger met

een' vloer; niendjerambali , eene vrouw-als

djer. d. i. als hoer gebruiken.

/--yO j'N^ djeroembai (vgl. djoembai) of

dj^rambai, niendjeroemhai, van

draad of vezelachtige voorwerpen in menigte

van verschillende punten en op verschillende

wijze van iets los nederhangen (beieren),

zooals bv. luchlwortels van boomen, snoeren

paarlen van den bovenrand van eene gordijn.

(J^^^^^
(vgl. ij^^j^, T.), mendjere-

moes, met het aangezicht op

den grond vallen,

L-JUl-^ ^ïbfc. (of rampak), niendjerempak,

zich onverwachts vóór elkander

bevinden, zooals bv. twee menschen, die

van tegenovergestelde kanten van een' hoek

komen, twee vijandelijke legers en derge-

lijke (z. dampak).

/ X/^ -r"^ djermal, soort van vierkant van

rotting gevlochten ophaalnet, dat

aan vier touwen tot op den grond

nedergelaten %vordt. Daarvan gaan naar

den kant van waar de visch verwacht

wordt, d. i. tegen de eb in, twee diver-

geerende rijen staken uit, die den visch

nopen naar het net te gaan.

/•w/C ^12^ djerman — eng. german —

,

duitsch; duitscher, — z. namsïï.

:> c X

L ^^ ^^w . muil, die men over de laar-

zen draagt.

^
{^y^ djeran, z. ^j)jXr^,

jfL^ ^£^ djernang', drakenbloed-rotting; dra-

kenbloed.

Aj'j^ djerneh, helder, klaar; rein.

A ^»^.^ djerau, van eene hoogroode kleur

schitterend; niendjerau, schitteren.

bAf^.
djeröJlioeng, boven boord uitste-

kende roef, gewoonlijk van dek riet

of matten, op Indische vaartuigen, dienende

voornamelijk voor de lading, waarvoor in

het ruim geene plaats meer is (z. p^toen);

mendjercehoeng, van eene lading in een'

hoop boven boord uitsteken (vgl. dj eroem -

bocng, T.).

djercÈdJoe, naam eener plant met

acantus elicifolius; dili-

varia ilicifolia — ; wordt gezamenlijk met

pan dan-bladeren onder de woning van

kraamvrouwen gehangen, om de booze gees-

ten serïdai en penanggal af te weren.

^ iJ^A -r^^ I. djar®djoer en djalö^djoer,

rijgen; strikken. — [L.].

*II. hulst (steekpalm). — [L.].

plur. van ^f^*

—.^j!^ djerftdjoe

^ stekels —

P'-^J^^Jt*
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ij>\^C ^ ^l!^, Ttteiidjer«eniatj mei de naald

sloppen,

rji^s/0^ yTii^ (vgl. ij^^j^. T.), nieiidje-

rCénioes, plat voorover op hef

aangezicht vallen en een eind voorlschuiven»

•X- ^jy^ (Ijeröêmoem , herder shu(. —
[R.].

y

,.%^/0|N ^^^*"^ djeröêiiioeii, hel leger vaneen

wild varken.

^ djerell, in tnoeielijkheid; in cene

moeielijke posi Iie: huiverig; tegen een

werk opziend; moedeloos ivegen s ondervinding.

!^

tS ^
^*^ djerrah, van dingen, die op zekere

lijden komen, ol overvloedig zijn, bv.

vrachten , visch , koopwaren enz. in overvloed

voorkomend; juist in den tijd (vgl. andjerali,

T.); van ziekten dikwijls voorkomend (z.

djïhah); t^ngngah dj. göëgoer, van vruch-

len juist in overvloed afvallend; peralioc

tengngah dj. dalang, het is juist in den

tijd, dat de vaartuigen in overvloed aankomen;

pcnjakit jang dj., epidemie,

[ C ^^^^*^ djerï, naam van een' hooni.

X- É,C.\j y::^^ . z. djerrmgau.

"^ ^ju #.V> djarijawat, z. dje rawat.

/

rC ^^, pUu*. b^h jong, jeugdig; jon-

geling.

^^ -.^^ (mal. djarïjah), fem. van hel voor

gaande, vrouwelijke bediende; nom.

pr. f.

^^ .^ ,
plur. J^^f^, ^^r^}/^ en ^./-^*^ '

hoeveelheid koorn, wegende 4^
of 384 Xo, uitgestrektheid grond, die

zooveel oplevert.

^J^5 ^2^ I. djerïjat, toestel met eenc me-

nigte nederliangende vezels, dat op

zijde van eene sampan zoodanig bevestigd

wordt dat het in liet water hangt, die-

nende om garnalen te vangen. Wanneer

men met de sampan voorlroeit, dan sprin-

gen de garnalen, verschrikt door de menigte

vezels in beweging, in de sampan; men-

djerïjat, met djer. vangen,

IL, verb. van ^.i^.

^ djeridji, batav. (uit 1 jav., T.),

vingers; teenen, — [B.].

•/vÜ-^ -1^^^ djerïngin, malak., geranium.

"^y

êJt> /*^ djeringau , de welriekende halmus

(z. djerangau, T.).

IJ>aILJ

MA.L.->'EDEtlL. WOORDENBOEK. DEEL

djerëpet, aan elkander ge-

groeid, zooals bv. twee vingers

(vgl. djerembet, T.), de teenen van zwem-

vogels; aan elkander vastzittend, zooals bv.

de oogleden, twee broeden^ de oogleden

van zeere oogen; niendjerëpet, aan elkan-

der groeien,

30
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[^^yS^ ^:^ djerêket, op of aan iets vast-

gekleefd, zooals l)v. papier, dat

ergens op is geplakt.

^^^ y^ djenjaii, dmarslat, inz. van gesple-

ten nïhoeng of bamboes, dienende

ter verbinding tot een geheel van andere

latten of dergelijke, zooals bv. de vloerlatlen

van een mal. huis; lat lusschen twee daks-

parren (kasau) en evenwijdig daarmede,

waartegen de atap vastgebonden worden;

dwarslat, aan het einde der daksparren

bevestigd, waarop de einden der onderste

dekbladeren rusten.

<^-J> y:^ djarijah, z. ^^-^^^.

omslag, zonder zich te vergewissen van de

hoeveelheid, de maat of het gewicht.

y /

plur. van iVv^-.

O jül!^ (mal. djaza') en f^^, het on-

geduldig zijn; het onrustig zijn.

c /

e/^^-

/* ;
^^»- (mal. djazam), het afsnijden; het

eindigen: het besluiten; afsnijding;

eindiqing; hcsluiUng: besluit; naam van hel

schrijfteeken, dat, boven een medeklinker

geplaatst, te kennen geeft, dal daarmede

de syllabe afgesneden (gesloten) is (z.

Xw«.A^^); berdjazni, het schrijfteeken djazm

hebben; daarvan voorzien zijn; niemdjazm-

ken, eene letter van een djazm voorzien.

y c y

^j>/v./0 1^^ (mal. djazmah), naam van

c !>

O ^j^

^ y^' V^^^' -^'^-^h deel; afdeeling van

een boek; afdeeling van den koran, die

er dertig heeft; dj. kalimah, lettergreep,

-5) L^^, vergoeding; vergelding; belooning (z.

]fDj^) Ay^); m de gvixmm,: vereffening

der voorwaarde,

^ / /

s ) ^r^ en ^Jjs^, plur. van Lj*^.

ei y

\ ) '^ - slachter.

y y

(^ 3 ) ^^^^ • ^^y^ 6M <-J|^, koop o{ ver-

koop bij den hoop, den roes of bij

c /
het schrijfteeken -^ (z. ^*.^).

^(^j^' in -^ ^U5h een geloof van vas-

tigheid; een conclusief geloof.—

c

/ C L^b*. (mal. djizi), plur. van i-n^.

y y

/C l^*^ plur. van Ln^^.

/ c

A«> '25^ (mal djizjah), plur. uS*v=-,

ka-, Ijjai^ en c5*Vt^, schatting of

hoofdgeld, voorn, van cynsbare ongeloo-

vigen; inkomen van den grond.
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/ /

25^-^^^:^ (mal. djazïrali), plur. ^V^, /^
eiland; scjüereiland; SyisJ), het

schiereiland bij uitnemendheid, Mesopoiamië.

467 c>^

iV.>|wwJ::5fci. en ^Ula^ (mal. djoesmani

\^ V^*s^ . ^roo/; aanzienlijh ; talrijk; over-

vloedig; vast, hecht; welsprekend.

y

'14
(mal. djazïlah) fem. van het voor-

gaande; voorts: /raai'; goed; zuiver.

f KjsK^^ djas, naam eener zeer smakelijke

wilde soort van öëhi.
y

>%Lw.:::ii^ plur. van >-.w^.

r >

-^ ^^^..yu^^s^ djoesta (vaker dan doesta),

batav., /%e??. — [B. en T.].

^ ê.^w*r:i^ djoestöê— port. j u s t o— /im'^.—
[R.].

y y
y o t

(^V^yL^^Vw . plur. jU^t, lichaam (van men-

schen, engelen of geesten).

w y y y

y c

enz.), lichamelijk.

A^X^k^j^:^ (mal djismanijah), licha^

meiijk; maierialiieit.
y

^y/^^ plur. van j^.

^
x^iju^^Vw . plur. /'^*^, .7^00^ föfM lichaam;

dik en vel; lichamelijk; lijvig; mooi.

jV-^L>Vw en iJUsw, plur. J^, overeengeko-

men prijs voor een werk.

J^ iV a^>>^ en XJUi-, plur. JoU^, ra^/je-

sleld loon voor eenig werk; geschenk

van omkooping; loon, waarvoor iemand

voor een' ander te velde trekt.

y y

-> )cVw.J^fc. (mal. djasadanï), z. ^y^W^-

y
y y

/ CcXAwCbfc. (mal. djasadï) en ^)*^.^,
"^

lichamelijk (van menschen, en-

gelen of geesten); lichaam geworden.

o , , ^ o >

vAJUL^N^ (mal. dj i sim), plur. ^y^^ en ^^^^^),

^ lichaam van eene zekere grootte,

ook stereom., chcm. en phys. substantie.

y o V

^^V ^,i^<"v^ . lichaam; vast lichaam; gesteld-

heid van een lichaam; omvang

van een lichaam;' volumen.

K-A-5C£^ plur. van SJlL^

(KjL!^^ (mal. dji^ah), bier.

y'

y O /y o y

j^L^-N^. kleine rivier; groote rivier;— nora.

pr. v.

o /

y jiL^Vw (mal. dja'al), het maken; het schep'

pen; het samenstellen.

o 5»

VxSsh. (mal djoe'oel), vastgesteld loon

voor eenig werk; vastgestelde prijs

voor iets; geschenk van omkooping.

J..5U^ piur. van JU^

50
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ij:^ I. djoeiig» — pers. lLLxL — groot

chineesch of indisch vaartuig. De kleine

vaartuigen, waarmede de jongens spelen,

heelcn allen djoeng (z. cdjoeng).

II. (jav., T.) zelden, in plaats van djoen-

dj a ug, si uk land van 2000 D roeden.

•x^vJlLr^ ^'JfnS^a, balav. (bal. djengngali:

beschaamd, T.), in verlegenheid

gebracht zijn (op z'n neus kijken).— [B.];

l)cschaamdheid; zich schamen, — [H.].

-X- v.2>vÜi!^ djlngit, doodarm; zeer behoef-

tig, — [U.]. — c:^^2^.?

^ V^^aA:^ djeiigiigit, batav. (bal., k^djc-

ngit, T.), grijnzen; de tanden too-

nen. — [B.].

djeiig'djiiig', een gewas — inga

piirpuresceus (Hort. Bog.). —
[R.].

^jt^!^ djeiiger, z.j^.

C a.5tp::fc. (vgl. ^^ en ^, T.), men-

djengiig^ok , met vooruitgestohen

hoofd naar iets kijken,

L^ x^^N^ djan^ka, passer; voorbeeld, model;

gezette tijd; gewone tijd; tijd,

waarop iets verwacbt wordt; afmeting;

bepaling van een maximum of minimum;

gezette prijs; beöordeeling ; gissing; nieii-

djang^ka^ afpassen; afmeten; beöordeelen;

iemand beöordeelen^ met betrekking tot den

tijd^ waarin bij iels zal doen.

*C7

djeiig'ek, balav., bespotten; mt-

joinven; de schouders ophalen, —

^ LiXJ^isi. djoiigitoe, uitsteken (de band);

uitreiken; toereiken. — [R-] ;

djingkoe, de hand uitsteken (z. dj angka u ,

T.). - [B.].

O\aJt::sfc. djlngkaroet, w. sum.,

van garen, louw enz. ver-

ward; van boomworlels door elkander ge-

groeid, — [N.].

^j;^^ii.::>^ , mcndjang-kit, zich mcdcdeelcn;

blijven aankleven ; besmettelijk

zijn: meivdjangkit penjakit i toe, die

ziekte is besmettelijk; api pön b^rdjang-

kit, en het vuur won veld.

(^^5^^Jt£:^, meudjengkit, van bel uilein-

de van iets gekromd omhoog

steken, zooals bv. de pink, volgens de ge-

woonte van sommigen, de staart van een'

bond of dergelijke; kwispelstaarten (z. djeng-

king); anak ramboetnja m^ndj^ngkit,

de fijne hoofdhaartjes (van baar boofd) staan

gekromd omhoog, d. i. liggen niet meer glad

op bet voorboofd. Men zegt, dat dit bet

geval is, zoodra een meisje baar maagdom

verloren beeft, en door bovenstaand gezegde

drukt men dat verbloemd uil; sedjeng^kit, de

stelling (positie) van dj.

I^>^>ljr^^^ . mendjong'kat, in een' stompen

hoek omhoog steken, zooals bv.
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C^

de penis in erectie; sedjoiig'kat , de stelling

(positie) van dj. — :>f (Ijoeiigkat, w. siim.;

biliir Icriljoengkat, hang lip. — [N.j.

2;^/C5v^Jtj:>^ , iiiemljoiigkit, van lange din-

gen, I)v. eene plank opwippen

aan den eenen doov drukking op den an-

deren kant; djoïigiiJiii^'-djoii^^kit, van eene

hoeveelheid lange voorwerpen, hv. de losse

planken van een' vloer hij afwisseling

opwippen en naar beneden gaan; seiljoiig'kit,

de stelling (positie) van dj.

^>^>^ j^^v^ . nieutljeiig'kot, met één voel

mank gaan, hetzij dat men den

voet, de hiel ol' de teenen, op een' kant

zet (vgl. onder djengkang, ï.).

Ij^>:>w ^^^^ . meiidjeng'ket, slaan of gaan

op de toppen der teenen; sc-

djeiig'ket, de stelling (positie) van dj.;

bersfiljengket, zich in die stelling bevinden,

^vit^^ I- rtjang'kar— verh. ned.—, anker;

wortelachtige heenen van sommige

hoomen, die in modderachligen grond groei-

en, zooals hv. de ])akau, hehliende eenige

overeenkomst met de beenen eener spin en

dienende tot stenn van den hoom.

* II., schenden; honen; met minachting

behandelen, — [K.].

^KijL:^ dj oug'kar , dj o ng k a h , dj o ng g a r en

djonggah; of tjongkar, tjongkah,

tjonggar en tjonggah, mendjongkar, op-

vallend uitsteken, zooals hv. eene kris buiten

den gordel, een been dat men uitsteekt,

een boomtak in den weg (z. tjcëwar);

dj o ngk a r-dj a ngk i r, dj o ngk ah-dj a ng keh ,

djonggar^djanggir, djonggah-djanggeh

en djongkah-maugkeh; of tjongkar-

tjangkir, tjongkah-tjangkeh, tjonggar-

tjanggir, tjonggah-tjanggeh en tjong-

kah -mang keh, opvallend en op verschil-

lende wijze, tntsteken,

(Ijoiigkor — verb. van het ned.

jonker — , adelborst by de ned.

marine.

^- ^5vitJi^ djiiig^kir, lang uitsteken,— [L.];

djeiigkir , vooruitsteken ; voor-

uitspringen, — [P.].

^ (^ 5 ^ir^y^ dj iiigkrak , z . heroën-

djah. [H.]; hinken; huppe-

len (jav. djingklak). ~ [B.].

Ll^ ^s^iLc^ djciigkerik , naam eener soort

van krekels — gryllus — die

men legen elkander laat vechten.

i5s,i;:^ I- djang*kaiig', naam eener eetbare

zoutwaterkrabbe , waarvan som-

migen zeggen, dat zij haram is.

IL, wijd geopend zooals hv. de beenen, de

twee armen van een' haak, een passer en

dergelijke (z. tjakah); ajamdj., haan, die

wijdbeens loopt, zooals veelal de Siamschc

haan; mendjaiig^kan^, wijdbeens loopen,
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zooals sommige hanen of de helden van

den chineschen schouwburg; niendjang;-

kangken, wijd openen.

^ ijsLiiL:^ djaiigkong (jav. djangkoeug,

T.), lang (van sommige men-

schen). — [R.]; djang'kcen^an, balav.,

stellen. — [B.].

^JsJiLr^ djangking, alleen in djongkang-

djangking.

ijJvit^^. inendjeng'kang:, van een opge-

zwollen lijk of kreng op den rug

liggen, met naar boven gekromde armen en

beenen.

2^ djeiig^kiiig:, naam eener kleine

soort van schorpioen, waarvan de

sleek niet zoo pijnlijk is als die van den

kala. — ^kala dj^ngking, balav. (jav.),

schorpioen, — [T.],

i^N^A::^ (en tj o lekang), mendjongkang,

van lange en puntige voorwerpen

met de punt schuin omhoog steken (steiler

dan djongkah-2) zooals bv. eene piek, die

men op den schouder draagt; djongkang-

djongkeiig, djongkaiig-djaiigking en djong-

kang-mangking, van eene menigte lange en

puntige voorwerpen naar alle richtingen, met

de punt schuin omhoog steken, zooals bv. de

ra's van eene menigte schepen op eene reede.

djoengkaiig of djongkang,

liggen of hurken als een vier-

voetig dier. — [C. en L.]; djoengkang

(vgl. djoekai^), nederliggen als een beest

(M.); opwippen; doorslaan van eene balans;

djoengkang djoengkataiig, eene bedriege-

lijke brug, om menschen op den weg hin-

dernis te doen ontmoeten en hen gemakkelijk

te kunnen berooven. — [N.].

ij^sJiLlb^ I. djongkong (z. djokong, T.),

schuitje van een' uitgeholden

boomstam met recht opstaande boorden

(dit laatste, omdat de boom niet boven

het vuur verbreed wordt); schuitje van

tin of ijzer; ballastschuitje (z. djaloer).

IL beter tongkong.

*1II., soek., hurlien (vgl. djongkok, T.).

* IV., doorzetten; ivaardiglijk een en hetzelf-

de iverh doen; afmaken; voortvaren,— [R.].

Ji^sj^ djingkong, hoL — [L.].

^JiL^N^ . meudjengkang, één been oplich-

*6^

ten; djengkang-djeiigkoet, op ver-

schillende ivijzen een been oplichten; op

verschillende voijzen hinken,

i ^sjiu^, niendjengkeng, zachtjes op de

teenen hopen, zooals bv. iemand,

die door eene modderige plaats moet en

hier en daar de drooge plekjes uitkiest;

perdjengkëngan, van eene menigte lange

en puntige voorwerpen 7iaar alle richtingen

schuin omhoog steken, zooals bv. de ra's

van eene menigte schepen op eene reede

(vgl. onder djongkang, T.).
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^ LJlJ^^LiLrj^ (vgl. djoiigkoiig III, T.),

djonjfkok, batav. uit 't jav.

T.), op de hurken zitten. — [B.].

^jS.JK2^ djeiig'kal, span met den duim en

een' van de andere vingers, doch,

zonder verdere omschrijving, met den duim

en den middelsten vinger; niendjeii^kal,

met de span meten; zich mei spannen voort-

bewegen, zooals bv. de spanrups; dj. te-

loendjoek, span met den wijsvinger; dj.

kelengkeng, span met denpink: dj. k^lok,

span tot aan het einde van het eerste lid

van den wijsvinger.

^(^JaJt£^ fljiu<5'kal, eene platte, ronde

vrucht, hebbende een llauwen

smaak. — [R.]; toch met 't jav. dj engkol

te batav. == dj^ring? (T.).

•X- . JaJt^üi^ (Ijeiig'kil, zich van verveling ver-

bijten, wanneer men iemands

gebabbel moet aanhooren. — [R.].

^^Ss^Jl^ (en dj engkau), iiieiidjangkau,

met horizontaal, of nagenoeg zoo,

ilitgestrekten arm van boven naar beneden

vatten.

^J>^J4J5s*jij^^ , ineiuljiiigkölet, kop onder

vallen.

AjsJlij::^. mendjangkali, half springende

schrijden, zoodat de beide voeten

een oogenblik tegelijk van den grond komen;

half springende over iets schrijden.

<^j5vji.:^ djaiio'keh, alleen in djongkah-

djangkeh.

ASs^::^ djongkah, z. djongkar.

AS>^JK2^. djongkali-djangkeh, z. djong-

kar.

^/ J>^^I^ <Ü?n?ki> balav., op de ieenen

staan of loopen. — [B.].

^LiisjL:^ djano'g'a (jav., T.), de nek; de

keel. - [C.].

CdisJt.::^»^. I. djing*g*a, oranje; oranjekleur.

II., dj ing ga mesrï, eene soort van

versnapering, in stoom gekookt en met

stroop gegeten.

^j;,/^/0U3L::r^ djenggamit — in plaats van

een vroeger $eiig*gamit (van

gamit)? — naam eener soort van kever,

die de gewoonte heeft, met de voorpoten

zachijes te krabben.

\^^;yS>^JL.::>^ 1. djaiig'goot, kinbaard; de volle

baard; dj. baoek, baard onder

de kin; dj. döëjoeng {de baard van de zee-

koe), naam eener soorl van eetbaar zeewier;

dj. bertali tóêdoeng, z. onder tcëdoeng;

roompoet dj. adam, naam eener plant

met geneeskrachtige eigenschappen; nieii-

djaiigg'Oet, met de kin ergens op leunen,

bv. op eene tafel; van een vaartuig met

het voorst gedeelte op het strand zitten.

*\l., batav. (jav.), de km (vgl. djèng-

gót). - [T.].
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^ C^^-*^^ I. Imlav. (jav.), baard (vgl.

djaiiggoet I.)._[T.].

^11., djeiig^got, eene phnt ~ mimusops

acuminala (BI.) — .— [U.].

ij>^>Ot::::iw, lueiuljeiig^g^et, op één vod

huppelen; sedjeiig'g'et, de slelling

(positie) van mëndjengget, maïii s., hel

spel spelen, waarbij de spelers op êên voet

huppelen,

^ Ssjk^ (Ijaiig'g'ar, batav. (bal), de

kam van een haan (jav. djèiig-

gèr).~[T.].

J."Sjijü*. I. «yèiigg'èr, z. bij djauggar.

*II., zich welen voor Ie doen, uilcrlijk.

[II.].

J

^sJk^ djongg'ar, z. djongkar.

^Jk^, cljeiiggar-djeuggoer, van kin-

deren opgeschoten; al groot [inz.

zonder iets geleerd te hebben].

^iCvAi:^ djillg'gailg', dun middellijf,—

[L.]; dun; slank [om bel mid-

del]. — [11.].

C^JÜ^^itp^ (vgl. ^>^, T.), nieiidjeiiggok,

met gerekten hals en voorover-

gebogen hoofd naar iels kijken.

(end; niet bij elkander passend; wanstaltig;

stootend.

*ll., pronkaard; kwast, — [II.].

»^111., djaiiggalaii, koopen onder voorwaar-

de, het terug te moeten geven op zoodanigen

tijd en voor zoodanige som, ah men onderling

bepaald heeft (jav. djanggelan, T.). —
[R.].

^ AS^ji

^ .^y>^J

^jj^*^ I. djang'g'al, het oor of oog mis-

hagend; niet goed luidend; nicl goed

uitziend; niet goed staand; niet goed zit-

djaiig'g'ol, ergens op vlassen;

beoogen, — [R.].

djeiigg'ol, eene plant — inga

bigemina (wld.j. — [R.].

, djangg^auau, batav., mengsel

van sterk gekruide verscbe

groenten, inlalgenieen r(]djak genaamd.—
[B.]; in plaats van djanganan? z. djangan

n. (T.).

^ . . w>^.5t!:^w djiiig'g'aii , onbestendig ; onze-

ker, — [R.].

cKJkAp^ djong'g'aii , z. djongkar.

^J>iii^ djaiiggï— vei'b. van ^£^j (pers.

JLij) — ;, van Zang [Zanguehar,

Zanzibar); van Ethiopië; zwart van kleur;

iemand van Zang enz,; Ethiopiër; zwarte;

voorts: soort van fabelachtige reuzen; soort

van fabelachtig, mensclienvretend paard op

Sumatra, met leeuwen manen en vleugels;

paoeh dj. (de paoeb van Zang), soort van



*J^ 473 C^

groole noot — nitx maldiva — welker dop

voor allerhande gereedschappen (hal. en

jav. dj^nggi, T.) en welker kern in de ge-

neeskunde gehruikt wordt. — Die vrucht

wordt veelal door de zee aangespoeld, van

daar wellicht de fahel, dat de vogel garoêdcT

er op uitrust. — * w. suni., fabekichlig dier,

van de grootte eener geit en in staat, men-

sclien en dieren, die zich voor hem in

hoonien willen redden, van af den grond het

hloed uit te zuigen; dj. p^ntjocri, duivel^

booze geest. — [N.].

^ /->jiL:^ djciig'O'c, halav. (en jav., ï.),

pop of beeld, dat hij 't chin.

lantaarnleest wordt rond gedragen. — [B.];

een ijzeren stellaadje, die door de chinezen

op de tsap-go-meh wordt rondgedragen. —
[II].

j (of S^^), iiieudjaiigla, overal rond-

loopen; op avontuur rondloopen.

y 5L^^^ . i)ieiHljeng'iig*o1 , met het voorste ge-

deelte uit eene opening te voorschijn

komen, zooals hv. iemand met liet hoofd

uit oen venster, een stuk geschut uit een

schielgat; het voorste gedeelte van iets uit

eene opening steken,

1 jjt^vw diaiiü'lar, gespleten; gebarsten.—

-K-
-^pit*''^ rtjciig'aii en djaii, men., praep. =

mal. dengan; vgl. ^^ II. (T.).

'jr

<><JtS:-^ (vgl. 4>V^ T)^ iiieiidjeiigngali, met

gerehten hals naar iets kijken,

C_ Q ^v^ djap, tol een geheel vereenigd, zooals

hv. de rijzen, die tot een hezem

samengehonden zijn; van vlechtwerk vast

aaneengesloten; van personen, die met el-

kander heraadslaagd hehben lot een be-

sluit gekomen, van één gevoelen, eensgezind;

eenparig; eenstemmig; dj. pïdi, = djap,

maar intensief.

iVn^-^ djapara, naam eener Residentie en

stad op Java, bij de Ned. Japara,

^\^\/JÓ^:^ djapoet, men., uitspraak van

djempoet.— [T.].

^ l^^ö^'^ (lienit, hatav. (jav., T.), dichtknij-

pen; knellen; nijpen, — [B.].

-X- r>^iil^ <y?PP^t, licht gebarsten; splij-

ten. — [B.].

iiipb^ djeppaii?, z. djïpang.

^Q;^ djeppoeii, z. djïpang.

^ t ÜlSXaj::^ djokdjok (soend. djogdjog,

T.), draven,— [U.].

^ ( vf^Q*'^ djaksa, hatav. (jav., T.), m-

landsche fiskaal,

i^C^-Vw djika (zelden dj ikan), indien; bij-

aldien; ingeval; als; zoo (denkelijk

;
een verbastering van een vroeger djaka,

i zooals nog in 't Ngadjoe-Dajaksch, en 't

Bataksch (Ijaha, T.); dj. löèwan scëdi,

I
indien gij goedvMi; dj. s^kalipon, al is
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zelfs, bv. djika radja SQkalïpön, al

ware het ook een vorst; dj. L^gitoe s^ka-

lïpon, al is het ook zoo; gesteld zelfs dat

het zoo is; mendjika, met dj. voor den

dag komen; dj. zeggen.

vu

:lj>C>»p^ djehkat, balav. en jav. uit-

spraak van ülij.

djakatra (omzeiling van dja-

k aria), voormalig koninkrijk en

stad^ heden Batavia, eene wijk waarvan

nog dien naam draagt.

/•j-A-^^ djekketoii, z. d^kk^ton.

(of L^y^) djakarija, verb. van

^\y^ djikalau (smst. van Ci^j=w en

yJ), == djika.

/.%;^0^ djikan, z. CS^,

-H- ^^ó^ dj?g?r) balav. (soend.), stijf, on-

buigzaam, — [T.].

<y?§'8^0iig*, bergplaats op een vaar-

tuig aan den voor- of achlersleven

voor zeilen , touwwerk enz.; zeilkooi; kabelgat.

i K£^« hij is groot en schillerend geweest

en heeft uitgemunt door aanzien

en majesteit; wordt na de namen van

God gebruikt: glorierijk; luisterrijk; heer-

lijk; ^^^ (Jft- 2Ï], God hij is groot enz.

geweest en de verhevene, d. i. de glorie-

^ ^- y Ki) ^

rijke en verhevene; JÜJU^ J^, zijne ma-

jesteit is groot enz. geweest (een epitheet

van God); iXJU J^ ^^, God, zijne

waardigheid is groot enz. geweest.

. Kj^^^ plur. (Jj^, groot; luisterrijk; ver-

acht; verachtelijk,

. V^ (of JUw) djella, z, ^juas^.

L-*'^^*^^-^^^^^ plur. van l-jUL-.
• •• > *

iV^^p^ djelatang, naam eener soort van

brandnetel (jav. lat^ng, T.); dj.

gadjah, groote soort.

(^\V jA^Vw djelatik of belatik, naam van

een klein vogeltje, het zooge-

naamde rijstdiefje — fringilla oryzivora

(jav. glatik, T.).

r C jc^^Aj:^^ djaladeri (in hik. en poëzie)—
skr. djaladhi — , oceaan (ech-

ter onmiddelijk uit ^t jav., T.).

^ j^ jA^v^ djeladan, naam van eendvogel.

^ / ^^» jA^v^ djelasi of ^J£>ïL , matroos ; boots-

gezel, — [L.].

ui y

/ ju^^^A^y^ plur. van (jmaI^..

^ i3^\£^ djelapaiig;, koomschuur; koorn-

zolder; graanzolder (vgl. bat.

galapang, T,). — [L.].

Ll5 ^A^N^ djelag*a, fijn roet, zooals dat bv.

van eene kaars; zwartsel.
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y /

/J^^^» grootheid; heerlijkheid; majesteit

[inz. van God]; J%ll, de groot

lieid enz. bij uitnemendheid d. i. van God;

Jïr^Jitioi:, dienaar daarvan, nom. pr. v.

^VJ^/Vh^^^^ djelanioet, z. djamoet.

L-JL> J\^, meiuljelaiiak, duikende voort-

zwemmen; zich kruipende voort-

bewegen,

y c

K^\jJ<£^, plur. (w-sXjJU-, wijd en lang

opperkleed, inz. voor vrouwen;

lange sluier; lijklaken,

"
l/^kX^ djalblja, verb. van ix^ïj.

w

AASbh. (mal. dj illah), plur. van lW^.

^ L
,

JIaAv^s^ djiletok, den mond overal in

steken; ontglippen; zeggen wat

men niet had moeten zeggen; los in den

.mond zijn, — [R.].

^ A^N^ plur, van teJL»..

dtsiXAr:^ ("isil- dj al a dj ah), plur. -^^,

herselipan; hoofd, In 't mal. ook

nog: teeken aan het hoofd, waaruit men

voorspellingen doet,

c y

/Va^s^ (mal. dj ala d), het geeselen; gee-

seling,

c

JJLrv^ (inal. djilid), plur. J^Ls- en JlU^^

re/, /iwirf; leder; band (van een boek);

boekdeel. In *t mal. alleen in de twee

laatste beleekenissen in gebruik; mom-

ber! dj., inbinden; iiieiidjilidken, een boek

inbinden,

w\£^, mendjellir, gedeeltelijk te voorschijn

komen uit iets, zooals bv. eene slak

uit hare schelp, de tong uit den mond;

djelloer-djellir bij afwisseling uit iets te

voorschijn komen en weder naar binnen

gaan, fig,: zonder ophouden heen en weder

hopen,

^p^, meudjellar, uitgestrekt liggen, zooals

bv. eene slang, een duizendpoot.

/ M^A^v^ djelaSy afgedaan; vereffend; vol-

tooid; afbetaald; aangezuiverd [voor

zoover er nog iets ontbrak] ; waarmede iets

afgedaan enz. wordt: afdoening; voltooiing;

vereffening; afbetaling; aanzuivering; men-

djelas, afdoen; voltooien; vereffenen; afbe-

talen; aanzuiveren.

-X: / jLk^A^^^N^ djeloeSj vuilaardig; nijd; haat

(misschien ons jaloersch).— [R.].

(
jJ^A^s^ (mal, dj o el o e s), het zitten; het

zich zetten,

y y ^

Vj^A^s^ plur. van (j^-d^^-.

y o y

iXMtJsS:^ (w^'il- djalsah), ééne zitting, inz.

bij het bidden; i>-Ul^ï) LJj^,

de laatste zitting.
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^ iApste. djelang' of djalaiig*, wachten; op-

wachten; op iets wachten; oppassen;

dienst doen (vgl. bat. dj alang, T.); dit woord

dient ook om den lijd aan Ie duiden, die

cenen zekeren bepaalden dag of tijd voor-

afgaat; iiiendjelang, wachten, verheiden;

zijne opwachting maken (bij aanzienlijke

personen); apabila b oei a n — akan ba-

bis, toen de maand bijna ten einde was;—
sabari boelan, de dag vóór den eersten

der maand; — siang bari, even voor hel

klaar lichte dag ivas; soera t ini —
toeankoe, deze brief is gericht aan iiice

Hoogheid, — [N.],

mX^ . nieiuljeliuj^, zijdelings zien (kijken),

betzij door alleen de oogen of door

ook, liet hoofd te draaien; over den schou-

der zien (kijken); zijdelings enz. aanzien

(aankijken).

L-^ivJtApïw (wijz. van s^loengkap),

niencljeloengiiap, van din-

gen^ die op iels anders vastgeniaalU

(vastgelijmd, vaslgespijkerd enz.) of vast-

gegroeid (bv. de nagels) zijn, loslaten;

los sprifigen.

Mi

i, Qo ^^^Nw . inendjeleppak, op de platte

zijde liggen, zooals bv. een boek;

zich met de platte zijde op iets bevinden,

zooals bv. met den acbterste op een paard;

op de platte zijde vallen, zooals bv. een

blad dat van den boom valt; plat op den

buik vallen met uitgestrehle armen of vlerken;

een ploffend geluid maken, zooals bv. dat van

een boek, dat op zijne platte zijde valt (z.

iQpak, kQl(?ppak en g(^lebbab); p(l3teb

m^ndjelgppak, sneeuwwit; spierwit.

{^ AAr^ djellak, verzadigd van cene zekere

spijs^ ofschoon men wel nog iets

anders zou wenschen te eten; er geen trek

meer in hebbend; dj. akoe, het hangt mij

de keel uit,

l o X'-N^ djelloK, van ecne kom en dergelijke

diep; mangkok dj., diepe hom,

zooals bv. een handenwaschkom.

^ (^^X^^ djelek, balav. (uit 1 bal., T.),

leelijk, — [B.].

vA^^» iiieiidjeloeni, het lichaam of een

^ lichaamsdeel (niet van het hoofd,

z. djaram), hetzij met water of met

eenc andere vloeistof bevochtigen; djeloem-

iliendjeloem, hij herhaling, of ivederkcerig

en hij afwisseling ; djeloem-berdjeloem
,

daarmede bezig zijn,

yX^'Nw (of ULs^) — skr. djanma, gehoor-

^
te — meiidjellenia, weder als een

klein kind op de aarde komen; van een^

god mensch worden; zich incarnceren; met

de ziel in een ander lichaam overgaan: van

gedaante verwisselen.
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^j^y^Q^J^^N^ . meiidjelinipat, zijtvaarls van

den voorgenomen ivcg afgaan.

^ ^^'n^k^^s^ (Ijelvmipat, hel hoofd kwel-

sen. — [L.].

ik o ^A ^"N^ . iiieiHljelenipah, mei velen op

den grond liggen, zooals hv.

afgevallen vrüdilen^ gesnciiveldc!i op een

slagveld; mei velen ziek Ier neder liggen,

zooals bv. bij eenc epidemie.

m ^i X^^s^ I., iiiendjeloeiitoeiig*, blindelings

voorlschielen; blindelings Ie werk

gaan; onaangemeld ergens in loopen.

II., djeloentoeug of tjatjar ajei% val-

sche pokken; ivalerpokken.

^ cKaaA^^i. djeliiutali (jiiv, T.), gebruikle

olie. — [I\.].

<^XxA.2iw djilaiitali, van gekookt graan niel

gaar van binnen.

aAvs^. ineiHljellan, Ier loops kijken naar

iets; Ier loops bezoeken; van eene vlam

overslaan op iets.

wXpï^ fem. van JL) .

i-V 4 l^^v^ djelcètoemN naam van een' boom

met hout van mindere kwaliteit.

^ s>

^j^' iiieudjeloedjoer, mei holle

sieken naaien; rijgen.

ijc^x^ ilA::^ djelödjoh of pelahab, gulzig,

vraalzuehlig; gulzigaard, vraal

(z. balalah).

ö 4.Al^ pl'H' van óls^.

\ ftA^^ djelijêroe, do veeren ui/plukken. —

[L. bew.].

(Cy \ É,X^ito. djclcrrai, z. onder dj a la.

C. êAp^n. djelöêwaiig' (minder gebr. delöê-

^^ wang), sierk slevig papier van

boombasl, zooals op Java en in Kajeli ver-

vaardigd wordt (boompapier); van daar in

't algemeen papier van een slcrk weefsel,

dat niet licht scheurt; pakpapier.

L 3 4.Au2^ djelöèpa, klein aarden scho-

leltje, waarin men olie en een

pitje doet, om Ie branden; een inlandsch

lampje. — [I\.].

cK3 é-A^T:^ djelöpeh, Oost-wSum., de plan-

ken, waarmede eene sampan

djaloer, opgeboeid Avordt.

.. ^ i

(^^ y aA^v^ . nieiidjeUewak, het geluid ma-

ken, dat het braken voorafgaat.

X-

^

, \ èA:::^ pltir. van JU..

(j;^) ÉiAi:^ djeloeiiat, boom, dienende alleen

voor brandhout.

i^ A^-v^ djcloli, naam van een' boom, die

geneeskrachtige eigenschappen bezit.

Uw»

^ A^v^ djellali, van het aangezicht, eene

woning, een vertrek en dergelijke
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helder; klaar; rein; van kleuren hoog (bv.

in hoogrood).

^ <^X^i. I. djeleh (jav., T.), walgen; afkeerig

zijn; vies zijn; misselijk worden. —
[L. bew.].

II., gillen; schreeuwen (jav. djelih,

T.). - [C.].

/ ^Aj:^ I. «Ijelai (minder goed kedelai, en-

dj^lai en bendjelai), naam eener

soort van gierst; soorten: dj. batoe, soort,

die niet eetbaar is; dj. dj^lïta, naam van

een dun en betrekkelijk hoog boompje, dat

zich niet ver boven den grond, soms in twee,

zelden in drie takken zonder twijgen ver-

deelt, met schaarsche bladeren en met rood

hout, dat in de geneeskunde gebruikt Avordt.

* IL, van de oogen scherp, — [R.].

^^L:s^ djalai, z. jl.

/ -Ajlbfc- (nial. dj al i ) en ^_5-Jl^, klaar; dui-

delijk; schillerend, glansrijk; gepolijst,

^^^^X^s^ djelita, bekoorlijk voor het gezicht;

aardig; lief; snoeperig; koket, in

dien zin; nom. pr. fem. — z. ook ondei*

dj^lai,

^^...JliUA:^, iiieiitljelêpok, op den achterste

vallen (dj at oh dcêdoek).

Li^jsAi^ iljelika, verb. van l^uü;.

/ KaAJ^. plur. Ub- en SJla^^f, groot; ver-

heven; heerlijk, (JaIsJI, de groote

enz. bij uitnemendheid, een epith. van God;

(Jwd:sJT4>^, dienaar van dcnzelve nom. pr. v.

jis^ djaiii, z. pU..r
djoeiii, aan het . hoofd gaan (?),

woord gebruikelijk om beesten te

streelen. — [C.].

v^N^ en >d^, pers., de maan.

w /

v^^, overvloedig; overtollig, — De re-

^ dupl. ^ ^, wordt inz. van eerbewij-

zingen gebruikt, bv.^ ^5w ^Uï ^} ó.si^^^,

overvloedige dank zij Gode.

Wf^ djeniadja, naam van één van de

^ pcêlau jang tóêdjoh.

^
^ „

^'^^ V^^'^ djamadJiBdja, algemeene

^-^ verwoesting; de ondergang

der wereld. — [II.]; is "t jav. djamakdjoe-

dja (z. de Hollander 's Handleiding voor

de jav. taal op bl. 183 van de jav. teksl)

of djoedjaniadjöedja; z, ^ƒ^U (T.).

(_>V,^^ plur. 4V«o- en iU^^ van den

grond, wegens gebrek aan regen:

stervend; uildroogend; van het jaargetijde

droog.

/T ^aV ^^ (vuig. djoemudi), plur.

CL>GjUja^, naam van de vijfde

en zesde maand van het ar. jaar; ^Cil^

J^ï), de eerste djoemada, d. i. de vijfde

maand; ^ï t oU»^, de laatste djoemada,
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d. i. de zesde maand. De eerste wordt ook

<Xaw-«ó- ^^^lcJs^^ de andere XJu. cT'^'-*^^

genoemd.

y y y !>

LIlJoöW'.^i. plwr. van ;^oU4-.

\v«4-.^ plur. van ^^j^^.

p V ^ ^. hel overeenstemmen; het eens zijn;

het zich vleeschelijk vereenigen met

eene vrouw; hel bijslapen; overeenstemming,

eensgezindheid-; vleeschelijhe vereeniging; bij-

slaap; m en dj im a% beslapen (eene vrouw).

c\^V.*|0^ (nial. dja mahali), troep; hoop;

menigte; vergadering, congres; sy-

node; bureau, hantoor; overeenstemming of

overeenstemmende beslissing der moeham,

geleerden omtrent geloof of leerstellingen

inz. uit den tijd der drie eerste kaliefen en

daarom door de sjiieten niet aangenomen;

het orthodoxe moeham. geloof.

. jV--^^v^ djamala, gedeelte van het hoofd,

van af het voorhoofd tot aan de

kruin; batoe dj., hersenpan; bekkeneel;

schedel,

jV^^s^ . het schoon zijn, zoo van lichaam

als van ziel; schoonheid; zoo van

lichaam als van ziel; sierlijkheid; het

welvoegelijke; goed gedrag; schoone han-

delwijze; jjJ)JU>., schoonheid van het

geloof, Hom. pr. v.

^W^f:^. niendjemawa, zich ongeroepen

in iets mengen; zich ongeroepen met

iets bemoeien; zich iets aantrekken (z.

^^); lueiuljemiiwaken, zich ongeroepen

in iets mengen; zich ongeroepen met iets

bemoeien; zich iets aantrekken.

^ C^ibL-f-r:^ djoemahat, batav. verh. van

.. ^ ^ '

hi/Ks^. — [B.].

5L-.A-4^:::5fc. plur. van ^^^.'«^.

[.^,^^.^..::^ I. djamboe (uit 't skr.), naam

van een^ boom, die eene eetbare

vrucht draagt, en de vrucht zelve; soorten:

dj. aj^r of dj. laoet, wilde soort, die aan 't

zeestrand groeit; dj. aje^r mawar, de roze-

waler-djamboe; dj. berteh; dj. biawas,

de djamboe met de vele pitten, waarvan

2 variëteiten: p (e t eb, wit en kesoemba,

rood; dj. sempal en dj. sëran, soort,

waarvan de pit buiten de vrucht op de

kroon zit — anacardium occidentale —

:

dj. poeterï, wilde soort, met kleine, eet-

bare vruchten; dj. pöêteh, waarvan zoete

en zure; dj. k el ing, waarvan 2 variëtei-

ten: poBteh, wit en mêrah, rood; dj.

kolok; dj. laoet z. dj. aj^r; dj. limpa,

wilde soort; dj. lëpa; dj. hïdjau, met

verscheidene variëteiten; — ^*dj. ërang,

div.,= (lj. sempal; dj. gadjoes, trang.,=
dj. sempal; dj. monjet, soek., = dj.

sempal; djamboe-3 (wat op den bloesem
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van de djamboe gelijkl), opslaande hwasl ;

vederhos; kuif.

*II., djamboe-3, w. siim., voor- en

achlerinllrippelen, als paarden. — [N.].

^^ ^^sw I. djambi, rijk op de Ooslkust

van Sunialra, onder ned. opper-

heerschappij, in 1858 veroverd. In 1085

(1672) overwon Djanihi Djohor, doch werd

in 1089 (1G78) weder door Djohor ten

onder gehraehl.

*1I., slijl in hel wand van een hnis.— [C.].

L, nieiidjeniba, naderen.

jf II , (Ijeniba, maat van 10 ellen. — [C.].

^ ïV X ^ ^-^ cljembalaii»' of hanloc- tanah,

een aardgeest, veelal in de ge-

daante van een' hnffel of rund.

^^jL ^^"^^ djambat, meer gehr. djgmha-

tan, brug; dj. angkat-2^ ophaal-

brug; berdjeihbataii, een brug hebben, van

eene brug voorzien zijn.

^ ^^x ^>v^ djanibet, halav.(uit 't bal, T.),

trekken; rakken: met een ruk

grijpen. — [B.]; naar iels grijpen, aan-

grijpen; iets naar zich toe trekken. —
[H.].

^ (^2i^^wk-i*^^ djeniboet, hatav. (uit ^t jav.

T.), */ haar aan de tecldeelen.—
[B.].

^y..

.^

djeiiibet, onwillig om iemand

te helpen of te volgen. — [R.].

^ yv-i|s.r^ djanibar, soort van padi. —
[L. hew.].

^ ^^^^"^^ djembar, jav., wijd; ruim. —
[C.].

djember, jav., smeerig; vuil. —
[C.].

.^j:::^*. djimbereng', hatav. (hal. djim-

hres, T.), ruig. — [B.].

^ C^ ys^-^-pï^ djèmbrah, hatav. (uit *t hal,

T.), de manen van een paard;

lange haren, zooals de knevels of de manen

van een paard. — [H.].

<i^x^^s^ djatiibatig*, vaas; pol; bloempot)

djambangan, = djambaiig*; wat op

dj. gelijkt, bak; kuip. — * hatav., is ook:

groote aarden pol voor water. — [B.].

^ <Üi jL^'-Vw djemboeiig', hatav. (uit 't hal,

T.), aarden waterkom, kan, pot

[B.]; een mangkok, haast zoo groot als

een waschkom (z. kedo). — [H.].

^ m^/s^^:^ djoenibaiig*, w. sum., durven. —
^'

m-
^ i/i^j::^ djombaiig' (dj o em hang, T.), w.

sum., fraai van postuur; paradoesi

dj., ^nmooi meisje. — [iN.].

X- ix-i^j:^ djoniboiig', w. sum., keer, reis,

maat, doch niet vermcnigvuldi-

gend. — [N.].
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l j^x ^^'v^ djambak, van bloemen, vederen,

haren en dergelijke bos; handvol;

kuif (van een paard); van bolgewassen de

bol, wanneer die zooals bv. bij den knoflook,

uit verschillende afzonderlijke deelen sa-

mengesteld is; bcëuga s^djambak, een

ruiker; een boeket; dj. böëloe, vederbos,

panache (vgl. onder dj^mbak, T.); dj.

bawang, het in een' knoop samenge-

bonden loof van een aantal uien, die

daardoor in een bos vereenigd worden;

röêsak bawang ditimpa dj., de uien beder-

ven door het tot een knoop samengebonden

loof, dat op hen ligt, d. i. iemand wordt

ongelukkig door zijn eigen verwanten of

aanhangers.

i QjL ^<-^ . mendjembak, fladderen, zoo-

als bv. de vederbos, door den

wind, de manen van een snel loopend

paard en dergelijke; zich bij voortduring

openen en sluiten, zooals bv. de groote

zeekwal (5bor-2); djembak-3, bos van

dingen, die licht in beweging komen, zoo-

als bloemen, vederen en dergelijke; m/cer;

vederbos (vgl. djambak, T.).

•)(> y^ ^r^ djambal, w. sum., overschot;

kliekjes. — [N.].

Vi. ^^N^ djaiuboel, kuif (jav., T,); pluim;

haarlok op de kruin; bos van vede-

ren, handstoffertje van vederen.

\^^f^^ djoembil, kossem, halskwab.

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK. DEEL I.

-)e / ^
A JL ^ ^ djambelan, naam eener vrucht,

ook djóêwat (vgl. djoew^t, T.)

genaamd. — [L. bew.].

/w\-f-^ih. I. djamban, elke plaats, waar

men gew. zijn gevoeg doet (vgl.

jav.^ T.); bestekamer, sekreet, privaat.

¥:\l. en djadjaniban, franjes; draden of

zulke draden, als de alketijven aan de hoof-

den hebben. — [L.]; de met franjes, zijde

en meer andei'e versierselen opgeschikte zit-

plaats van bruid en bruidegom. — [L. bew.].'

/ ^a4.j:ü^ (vuig. voor roembai), mendjoem-

bai, van draad- of vezelachtige

voorwerpen in menigte en van verschillende

punten van iets los nederhangen (beieren),

zooals bv. luchtwortels van boomen, snoeren

paarlen van den bovenrand eener gordijn;

z. dj^roembai.

Ui

^ /•%»AA--f.^^ djaiubïjoen, naam van een'

visch — therapon quadrilinca-

lus —.— [R.].

AjLj^^r^ djambijali, z. ^Juxlaw.

>^jSi\-4^I^ djamdjani, droppel, die uit iets

^ te voorschijn komt; zweetdroppel;

traan; berdjamdjam, bij droppels zweeten;

tranen vergieten.

{^\^^ (mal. dj am ad); gestold; vast (niet

vloeibaar) iets gestolds; sneeuw; aj^r

dj., gestold water, d. i. ijs.

31
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yy
i\ ^^^^ L, ijs; sneeuw.

II. plur. van ó^[^.

^\^v^^ (mal djoemoed) en ^u^ plur. van

^
^^"^ , inendjeminoer, aan de zon of andere

warmte blootstellen; aldus droo.gen

(berdjeiuoer, zich in de zon bakeren, T.).

y y y

; )j-i^ plur. van 'ij^ .

y o y
^ y ^

5 ^
^^N>^ (mal. djamrali), plur. ei^^ss-,

ceremonie, die ééns in \ jaar in het

dal Mina {^^^ volbracht wordt, bestaande

in het wierpen van kleine keisteenen, als

ware het om den Duivel te steenigen; hei

denkbeeldig steenigen van den Duivel

y o p

Ü r^^ (ïMal. djoemrah), plur. ^^.«^, kei-

steenen; met plur. ,U^, kleine kei-

steenen, die men, in het dal Mina (^^)

werpt, als ware het om den grodten duivel

te steenigen.

> i i

(3
^^s^ djaniroed uitspraak van J^j.

c y
(mal. djama'), het verzamelen; hel

vereenigen; het verbinden; verzame-

ling; vereeniging; verbinding. Met plur.

cUd-ï, samentrekking; vereeniging; totali-

teit; pluralis. Met plur. ^y^^ verzameling;

Cr*^

vergadering; optelling (arithm.); menigte;

schare; ^juXjU} öati^, pluralis van bere-

kening, d. i. regelmatige pluralis; a*^ ) ^asw,

pluralis van den pluralis; ^^[m^^, ge-

zonde, d. i. regelmatige pluralis; het^^^,

pluralis van regelmatigheid, d. i. regelmatige

pluralis; ^^J^:5^ f^a- of pua^, gave, d. i.

^
Ij) y 7 c y

regelmatige pluralis; ^^Xo^^^os^-, gebroken,

d. i. onregelmatige pluralis.

o !>

m ^^^ (mal. djoema') z. m^ en ^i^A^.

y !>

^ ,^ ^ plur. van ^ksij^.

' y Q y

V. ^
,

^<N^ fem. van ^^a^f.

plur. van

y o r>

c\jl^|0^ (mal. dj o em a'a h) , vereeniging ;

bijeenkomst. Met plur. &^ en

ci^U*^, week; h^^) é^^, dag der bij-

eenkomst (in de moskee), d. i. vrij-

dag; ook: hari dj., malam dj., nacht

van donderdag op vrijdag; mpndjoem'ah-

ken, vereenigen; y] j^^i^ ^J^ ^^^^**^
^ tal O y

X^ftAö-J c:.J)J <^JiW.^V. ^^ e/^^ ^j^;

het gebed van ihloehr kan {mag) met dat

van 'a§r, of het gebed magfib met dat van

Hsja* vereenigd, d. i. op één tijd gedaan,

worden,

^ ( o ^/^^ djampoe, onbescheiden; indrin-

gend. — [G.J.
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L^jLi.^ I. djampl (uit 't jav., T.), toover-

formulier; mendjampi, tooverfor-

mulieren over of tegen iets uitspreken,

soms vergezeld van aanblazing, zooals bv.

over een ziek lichaams-deel, om de pijnen

te verzachten of vv^eg te nemen; tegen

brand, om hem te blusschen; over genees-

middelen, water of al wat men nuttigt,

om er geneeskrachtige eigenschappen aan

te geven, of schadelijke invloeden tegen

te gaan; tegen een bemind voorwerp, om

het te bezitten; tegen booze geesten, om

hen te verdrijven of onschadelijk te maken.

* IL, batav. (uit 't bal. verharding in den

buik ten gevolge van \ eten van zoetig-

heden, T.), mdagpijn. — [B.].

* III., djampijan, naam van een' visch —
therapon tervus —.— [R.],

L-JLf,^, berdjoempa , van levende wezens

een ander tegenkomen; elkander

tegenkomen, elkander ontmoeten; men-

djoempa, ontmoeten; tegenkomen iets; on-

dervinden,

^ Q^v^. djetnpoe-!^, z. andjöêngan.

-X- a \VÖ4>;s> djemparinj, jav., hoog; pijl;^ werpspies. — [C] ; batav. (uit

't bal., T.), pijl voor een blaasroer. — [B.].

/jvJLfJifci. djempaiia (minder goed s^m-

pana), staatsie-draagstoel; dj. per-

gam boga, z. boga.

QAfi^f^^ djeiupoet, zooveel als men tus-

schen de punten van den duim enz.

kan nemen; mendjempoet, met de punten van

den duim en de voorste of ook twee andere

vingers nemen; wegnemen; beleefdelijk uit-

noodigen; afhalen; inhalen; ontkenen uit

geschriften of gezegden (z. tj^kkoet); ter-

djenipoet (dari pada sjadjarah malajoe),

ontleend {aan de sjadjarah malajoe); djem-

pfttan, wat met de punten van den duim enz.

genomen enz. is; wie of wat beleefd uitge-

noodigd moet worden; djempoet-2, oliekoek.

^ ^ff.f/^ djempoer, vermoeid van het gaan,—X-

[R.].

^ :U JLf^f^ I. djoemperit, batav. (uit 't

bal., T.), voorover bukken en

met het hoofd tusschen de beenen doorkijken;

in een* hoek gedoken. — [B.].

^fll. (jav., T.), kleine, wilde, heete

spaansche peper. — [R.j.

^ i^_Gn^^ djampoek (volgens een arab.-

mal W. d. b. is <z.Ju^ ^ y ~
ar. j*^, T.), naam eener soort van uil. —
[C.]; djompok, naam eener soort van groote

nachtuilen. — [L. bew.].

JoLi^dJanipal, goudgewicht == Vi bong.

kal of tahil; V2 reaal (z. rëjal);

gulden; ropij; 120 duiten.

^/JoLfJ^^ djempol, batav., uit 't jav.,

duim. — [T.].

3r
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yö^ ^^^ djoempoel , naam van een* eetba-

ren zoulwater-visch, die op den

tamoek gelijkt, maar grooter is.

^ x.^^^AiLf^Tb*. djompelangan, schommel;

wipplank. — [R.].

X- i P |- ^^ djimpo (jav. dj ompo, T.), oud,

afgeleefd en onbekwaam tot eenig

werk. — [R.].

•X- / ft ^ '^^ djampe batav. (soend.), een gehed

opzeggen. — [B.]. — z. djampi.

•X-/ q ^^N^ djimpai, lam van iets in eene

hand te dragen (vgl. jav. djim-

pe, T.). - [R.].

K- ^ ft ^^ djemak, zich bekrimpen uit be-

hoefte. — [R.].

^^i!^^***^ djemakijan, naam van een'

heester, welks vrucht sterk

laxeert en, in eene zekere hoeveelheid ge-

noten, doodelijk is. Het water van de jonge

kokosnoot stopt den stoelgang onmiddelijk,

zoo de genoten hoeveelheid niet te groot is.

y^/'s^ L en lU^> i» de arithm.: optel-

ling; kabeL

IL, plur, van LU^.

a V^^>^ (mal. djoemlah), plur, cUk,

som; het geheel; in de gramm.

volzin; zinsnede; voorstel; ^-^'^J
<5^-J-^>

volzin, waarin het attribuut een nomen en

het verbum uitgelaten is, bv. k «da ïtoe

bagoes; X-aU* XJa»., volzm, waarm het

attribuut door een verbum uitgedrukt wordt;

mendjoemlahken, tot eene som of een ge-

heel maken; optellen (arithm.).

"ih ^^Y^i'"^^^^'
djeminin of deminin, batav.,

geen notitie van iemand (of iets)

nemen, hem aan zijn lot overlaten.— [H.].

-)f iVXJL^j:^ djoemantara, jav., de hemel;

het firmament. — [G.].

ï l^/*^ djoemantan (vgl. jav. djoe-

mant^n, T.), kostbare diamant.

i^,^ , ^*V djemo^, geene neiging, lust of trek

meer tot iets gevoelende; eevH afkeer

van iets gevoelende; zat; moede [door vol-

doende of meer dan voldoende herhaling] ;

dj. akan daging röèsqi, geen trek

meer naar hertevleesch hebben; dj. akoe

m^lïhat ïtoe; ik ben moede, dat te zien.

j^
^^s^ djemoêdjoe, karwei; soorten: dj.

^^-^ djawa; ^U^ -.,

/ wa i^ ^*^ djemcèwas, van het gezicht of

de handen besmeerd; bestreken;

vol, in dien zin (z. g^löêmang); m^ndj^-

mCËwasken, besmeeren; bestrijken.

plur. van m^.

t>^
^^^^sw djemah, te eeniger tijd; eenmaal

(in dien zin). — z. k^lal^.

9 Q p

\ i(?^^>^ djoenihffir, best en voornaamst

gedeelte van iets, ook van de

1
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menschen, en daaronder verslaan de ma-

leiers: de godgeleerden, rechtsgeleerden in

priesters (vgL jav. djamhoer, T.).

y

^,^ ^ ^s^ plur. fjUöw, verzameld; menigte;

'^
hoop; leger.

Xi.^^f"^ . schoon f zoo aan ziel als aan

y y /

/
lichaam; sierlijk; eene schoone enz/,

nom. pr. v.

A i ^ ^ ^ (mal djamïlah), fem. van het

voorgaande, nom pr. f.
/

*a-^
djan, z. dj^ngan.

u. - t-*^^ djoen, jav., lampetkan, — [C.];

pot z. ^^ (T.).

UI

.. ^^^^ . daemonen; geniussen; geesten [goede

of booze]; volgens het geloof zijn er

moehammedaansche en heidensche.

v l^N^ plur. van aj^-

yy
\

A,,l^^. plur. ilxZ^, als woord van

hoffelijkheid of eerbied majesteit;

hoogheid; excellentie, heerlijkheid (titel) en

dergelijke.

^ V:;^^^>^ (^- ^^' ''•)^ ^" mandi dj.,

dj i n aba t, batav., baden na den

bijslaap. — [B.].

y p

gvJow plur. van <jU-.

^,_sV l^'^ . Ae^ door zaaduitstorting bevlekt
»

^yw; bevlekfcing door zaaduitslor-

ting; ongehoorzaamheid; d^ngngan nïjah

dj., met opzettelijke ongehoorzaamheid.

C y ^. •

y l^y^ plur. van iu^-.

y ^

SVATbi. plur. van ^\s^.

c
Vje^, plur. <^lVf en Xsü^f, aé^m

(lichaamsdeel); oA^e/; vleugel van

vogels, insecten enz.; vm van visscheu;

vleugel van eene krijgsbende; uitstek van een

huis; halssnoer van paarien en dergelijke.

y y y

25 ;\JL:i^ en i'jlV? P^^^* H^' %^' ^ö^-

èdar, met een lijk er op; lijk-

staatsie; doode; Ujkplechiigheden,

^ ^Ö-V 1^^*^ djenangar, een verscheurend dier,

vermoedelijk tot de tijger^oort

behoorend. (Ts.). — [R.].

djenangan, naam eener soort van

vlieg, die de padie vernielt, (vgl,

^\J^, T.).

C. ^ 3 \JL^ djinaka » kluchtig; boertig; drollig;

grappig; aardig; dartel; m^nljitli-

ha, zich kluchtig enz. aanstellen.

y y

A l^vw. L, Ae^ nacht worden; donkere nacht,

II. en jijU»- plur. van Li»^.

^\J^ I. plar. van ^. \

IL, z. ttjlV II- \

y
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^SO^dJinawi, lang, rechl zwaard,

in Atjeh in gebruik. -

UUovJLc:^ plur. van LlL-,

voorn.

(^..^.AO vJ^bi. I. piur. van

II. plur. van ujyka^.

-.

}f y

<XJ>v-0^5 plur. CL^UlL^, misdaad; mis-

I
drijf; onrecht; zonde [inz. jegens

den persoon]; lichamelijke mishandeling;

h'oekoem dj., de crimineele wet.

'

\ y y

MiV-l'"s^ plur. van iJjU»..

o y

(^^^y^Xs^ (mal- djanab), plur. h->%V > 4-^^^

en u^.Us^ , grooter en beter gedeelte

van Jets; helft; zijde; flank; gewest.

i

Ax»^) , vreemde;djoenoeb, plur.

.
i

gast; door zaadstorting bevlekte of

dadHoor onreine.

c iu ^ y

^xAjLf^^ (spr. djanibïjah) pers., breede,
**y *;

kromme dolk.

^ 1^ (mal djannah), plur. ^;U&- of

i^;li». en Lu\Xs^, boomgaard; paradijs.

** " ^

A jL^s^ . plur. ^J^, bedekking; wapen ter

afwering; groot schild; djoennatan,

allerkande wapenen.

y ^y

yt»
ïVjUj:^ djantaan, z. djTfab.

(verb. van djatajoe, naam van

een reusachtigen vogel, waarover

men leze de bikajat sijri Rama, T.)

djintajoe, naam van een' fabelaehtigen vo-

gel, die zeer naar regen en dauw verlangt,

^ yvJc^ djantoer (jav., T.), tooveren;

goochelen; bezweeren. — [R.].

^AA^iiii. (of l/V) djentera— skr. jan tra—
rad.; wiel; raderwerk; dj. moelïja,

naam van een' schoenen boom, welks bla-

deren, wanneer er de wind in blaast,

snorren als een spinnewiel en ook in de

geneeskunde gebruikt worden.

^ JCa^^ djontor, batav. (soend.), ruige ver-

hevenheid; uitslag. — [B.]; djoen-

toer, heet en gezwollen, zooals de lippen

bij het eten van betel met te veel kalk,

of na het vallen op de lippen. — [R.].

^ i * J V^>^ dloiiterot, batav. (jav., T.),

lokaas. — [B.].

-K" C JCJL^^ djonterong, orde in woorden^ en daden. — [R.],

-H- «JCaT^ djantang, w. sum., Ujmerig; kle-

verig. — [N.].

djantoen^, het hart, gew. het licha-

melijke; dj. pisang of alleen djan-

toeng, dus de djantoeng bij uitnemend-

heid, d. i. de hartvormige, op verschillende

wijze eetbare punt van de pisangbloem die

steeds blijft voortbloeien, wanneer de vrucht



tftiUa 487 2^

zich reeds lang gevormd beeft; gcêla dj.,

hartvormige suiker, d. i. broodsmker; s^-

p^rti dj. dibakar, als een geroosterd

pisang-hart, d. i. donderpaars,

^ iüuLü^ djoeiitoeng:, wreedmoedig, zonder

het te laten blijken; innerlijk kwaad-

aardig. — [R.].

^ t q'^I^v^ djautoek, batav. (bal, ï.),

vooruitspringend, vooruilslekend ,

van het voorhoofd. — [B. en H.].

^ l Jljljl^^^ djentik, een inlandsch spel,

eene soort van paletspel, waar-

bij men met een' bamboes elkander een stuk

hout of bamboes moet toewerpen. — [R.].

C.^>JCa£:^ djeiitik, knip mti een' vinger;

vingergreep lusschen duim en een*

van de vingers; niendjentlk, knippen met

een' vinger; vatten tusscheii duim en een

van de vingers; doen een sprong, zooals bv.

eene vloo, sprinkhaan, enz.; dJentik-S,

naam van een' boom, met eetbare vruchten,

zoo genoemd, omdat men, wanneer men

de vruchten wil eten, er tegen knipt, als

wanneer zij openspringen.

(^•^ xjljL^v^ . djiiitik-2, made van de muskiet.

)(•/ y^l^^^ djentil, batav., met den vinger

tegen iets knippen. — [H.].

¥r
f
JOCaJ^^ djintal, schier onzichtbaar zijn;

nimmer uitgaan. — [R.].

>^*iJCJostei djaiitan, mannetje van alle levende

wezens (meer geslacht aanwijzend,

dan laki-2); berdjautan, van vrouwelijke

dieren een mannetje hebben; paren, gepaard

zijn; niendjantani, van mannelijke schep-

selen, voorn, dieren, dekken, bespringen,

treden en dergelijke.

/wAX^ifc* djintan, naam eener soort van

komijn, waarvan 2 variëteiten: póê-

teh, ivit, hïtam, zwart.

-X- / -XJojfc. djanti, soort van indigo. — [R.].

/-X*0^> niendjoeutai, van de beenen van

iemand los naar beneden hangen,

beieren; döêdoek berdjoentai, zitten met

los nederhangende beenen.

^^ l^v.^ djandji, verbond; verbindtenis; ver-

^ drag; verding; afspraak; overeenkomst;

belofte, toezegging; bepaalde tijd; termijn;

vervaltijd; mendjandji, beter berdjandji,

zich verbinden ; afspreken ; overeenkomen ;

zich verbinden; beloven; toezeggen; bedingen;

marilah kïta berdjandji, kom, laten wij

ons [wederkeerig) verbinden; dj. dcBwa ta-

hoen, eene afspraak voor twee jaren;

m e nj am p a i k ^ n d]., z ijne belofte vervullen ;

m^ me g gang dj., zijne belofte houden; m^iig-

obahk^n dj., zijne belofte verbreken; soëdah

sampai djahdjïnja, zijn bepaalde levenstijd

was daar; akoe minta dj. s^póêloh hari,

ik verzoek om een* termijn, d. i. een uitstel
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van tien dagen; itöëlah jang didjandji,

dat is het wat beloofd is; perdjaiidjijaii,

beloving; toezegging; beding.

.jVlSxIL:^ dJeiidjala(entJQnljala)— skr.

tjantjala — , los van tong; veel

praats hebbende; hier zóó en elders anders

pratend; djandj&laau, losheid van tong;

veel praats.

{^^y^jS^Kj^:^^ djondjot, een afgetrokken ge-

deelte van eene in elkander

gestreupelde losse zelfstandigheid; vlok;

mendjondjot, dingen, die min of meer in el-

kander gestreupeld zijn, zooals bv. hooi, ka-

toen, fijn gekerfde tabak, uit elkander trekken.

djindjit, op de teelten loopen;

loopen zonder gehoord te wor-

den. [R.].

., iiiendjetidjet, trekken aan iets,

bv. aan het oor; uitrekken, bv.

een sluk leer.

^ Y^S^^^JL^fe^ djandjar, rij (z. dj a dj ar , T.).—
[L.].

)e ijS^VAT^ii. djandjany, men., = tangga

(T.); dj. karang, hardsteenen

trappen; flg.: de trappen der gerechtzaal;

saban (brabbeltaal, T.) hari dij a (brabbel-

taal, T.) najik dj. k., hij verschijnt eiken

dag voor den rechter.— [N.].

^ silTSLO^, tcêpai djandjing:, men., zekere

groote eekhorensoort (T.).

djoendjan?, z. djoeng II.

iLlSi^XA^:^ I., mendjoendjoeng, op of boven

het hoofd brengen; op het hoofd

zetten; op of boven het hoofd dragen;

een bevel, eene uitspraak, eene gift

en dergelijke, zooveel als in eerbied

ontvangen; mendjoeiidjoeng döèli, aan den

regeerenden vorst hulde bewijzen bij feeste-

lijke gelegenheden, eigenlijk door een' der

voeten op hei hoofd te plaatsen, doch gew.

door de knieën van den vorst met beide

handen aan te vatten en daarna eene sem-

bah te maken; djoeiidjöèngati, wat op of

boven het hoofd gebracht enz. is of moet

worden; voorwerp van eerbied; Heer; gebie-

der, vorst.

II., staak, langs welke de sireh en peper

opgroeit, doorgaans 5 hasta hoog; van daar:

hoogte van 5 hasta.

I. djindjang, bestuurder; op-

perste, hoofd [ook van geesten];

pleegvader ofpleegmoeder van geesten; geesten-

bezweerder; waarzegger; zwartekunstenaar;

pythonisse. — Om in den toestand van gees-

tenbezweerder enz. te komen, moet men zich

in extase brengen; mendjindjang, besturen;

hoofd zijn van iets; geesten plegen, kou-

den; dj. radja, geestenbezweerders enz.,

die de vorst voor zijn pleisier houdt; waar-

zeggers (rechter en linker, of oude en jonge),

die den vorst, inz. op zijne tochten, ver-

gezellen en door hem geraadpleegd worden.

^^s.U^
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II. (men.: dj^ndjaiig, T.), van den hals

lang; slank (vgl. jav. djandjang, T.); bóê-

roeng dj., naam eener soort van kraanvogel.

-¥: ^ilSixXp:^ djindjing of djindjin, op de

teenen gaan, — [L.].

i-rs^vJLrbfci» inendjendjeng, mei eene hand

oplichten, doch niet hoven den

horizontaal uitgestrekten arm, zooals hv.

een zak geld, om te gissen, hoe zwaar

hij is, een kind bij een' arm, een' hond

hij een' poot of den slaart; lajar mendjeii-

djeng;, het zeil steekt zijne schooien omhoog,

hetzij dat het zeil te kort is, of dat de

schooten gevierd zijn.

^ , Kssa.JLj::^ djendjal, sing., iusschemal,

inz. onaangenaam, hinderlijk.

^..wTSAApifc. djandjaii, anders gezegd pa s-

soet, een visch met twee poë-

ten, die zich in den modder ophoudt.— [L.].

^/j^SiiUp^^JindJinf z. djindjing.

cXaI^ djanda, vrouw, die door bijslaap met

een' man of een mannelijk dier (dus

niet door onanie of lesbische liefde) haar

maagdom verloren heeft; de verlaten echtge-

noot, hetzij door den dood van den andere, of

door scheiding; weduwe; weduwnaar (z.

baloe).

^ LHJCX-O^ djindit, knip voor den neus.—
[C.].

\cXa:^ (of ];*^) djendera, z. tj^nd^r?.

^/js ĵcXxpai. djindarsa, pook. — [L.].

.

J
\ cXxp^ djenderal — verb. europ. —

,

generaaL

^ LJj cXJc:^ djiiidik, z. ^>j jjj .

/ JcXa^^ djendol, van het voorhoofd t'oor-

uitstekend; gewelfd, verheven; van

eene vlakte hobbelig; van een juweel niet

zuiver glad. — ^djendol, batav., buil; ber-

djendol, bultig; dik; uitpuilend. — [B.];

bedjendol van 't voorhoofd gezwollen, ten

gevolge bv. van een slag met de knokkels

er tegen, ook van int^n, die nog niet glad

geslepen is; erger dan bintoel. — [H.].

^
(
j^-^^^^ djindol, achterhoofd (jav. dj^fi-

dil.^T.). — [L.].

^/•iCXJOsh* djaiidon, aardig keuvelen. —
[R.].

^ /C cXJo^ djaiidï, naam van een bijzonder

soort van slangen.— [L. bew.].

c ?

^^lS)^ (mal. djoendi

inz. cavalerist.

krijgsman;

()i.^r ^ djandela — port. janella —
. venster.

^ f ï^jsS:^ djfwes, jav., vuil; smeerig. —
[C.].

c
^

J 1

/ kkka:^ (mal. dj in is), plur. (^jV ^"

^^iLi-f, geslacht (ook gramm.);

soort; stam; slag (mal. verb. is dj^nis);
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3i>» >C^ > o

^«k^ i;/^5 het mannelijk geslacht (gramm.);

C^y«i) ijt*^, het vrouwelijk geslacht

(gramm.); (^y*w^ t ^^/«A». , het tweeslachtig

geslacht (gramm.) ^dj. laki-2, het mannelijk

geslacht; röepa-2 dj., veelsoortig; allerlei;

s§dj§nis, hetzelfde geslacht enz., van het-

zelfde geslacht enz.

jiu^S:^ djeiiiianff, stijl opeen' legger (bouwk.);

onderhoofd, onmiddelijk onder den

batin en diens plaatsvervanger en boven

den djöêroe k^rah; toeziener; opziener;

onderofficier; adjudant; dj. pin toe, deur-

stijl; mendjennan^, als dj. besturen; het

toezicht over iets hebben; naar iets kijken,

in dien zin; peqdjeunan?, wie toezicht

heeft over iets enz.; toeziener; opziener; —
^djedjenneng;, batav. (bal. zijposten van

een deur of poort, T.), bamboestijlen van

een beschot. — [B.].

^ iA£b^ djanang en djanan^, verf. —
[L. bew.]; denkelijk men. uitspraak

van ^^ (T.).

UI

1
,

q1^>^ djennak, onbepaalde korte tijdruim-

te, langer, dan de dj (Broes; voorts:

oogenblik; wijl; poos [onbepaald]; dj. pan -

djang, eene lange dj., eene goede poos; dj.

pa n dak, korte dj., eene kleine poos.

/ '>

a^ plur. van ix»^.

^ ^Jo^ djenóê (bal. en jav. soort van toeba,

T.), naam van een' boom, welks

bast en wortel bedwelmend zijn en zeer

geschikt om visschen te bedwelmen. —
[R.].

jh^ djauoewari, verb. ned.. Januari.

<wJ^A£:^, plur.

defi.

jÜ^, zuidewind; zui-

5> ^

^jj^ plur. Van

/ -—> A^^^^ (mal. djanöëbi), zuidelijk; van

het zuiden; van den wind of

den dag zeer heet; brandend; zeer heete

wind; zeer heete dag.

OiO_, > Oy

/O c3 y^2:>^ djanöèdin, verb. van ^.*iJT jj

van C/*-^'

5> ^

/.i ^Xs^y het bezeten zijn van een

geest en daardoor krankzinnig

en razend; bezetenheid; krankzinnigheid;

razernij; geestverrukking , geestvervoering.

iXlL^fc. djenoh, verzadigd, hetzij van spijs

of wat anders; verzadigdheid.

/ Ij^ (mal. djinni), tot de daemonen enz.

V^
behoorend; daemon.
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iJuJLsbfc. (üial. djinnijah), fem. van het

/'

c y
^; fee.

, pers., winde (plant); gierst.

I. djcêwa, bijzonder soort van hengel;

mendjSwa, met zoo'n hengel vangen.

II. (en djöêggi), adv., uitgezonderd; alleen;

slechts; ook; insgelijks; desgelijks; eveneens;

zelfs; juist; niet anders dan; ja (bekrach-

tigend); zeker; toch; evenwel; soms dient

het alleen, om nadruk te leggen op het woord ,

waarop het volgt. Moet, na een subst.,

soms door zelf vertaald worden; ïtoe dj.,

datzelfde (bij uitsluiting van iets anders);

laki- 2 dj., alleen mannen y ja, hij is een man;

zeker is hij een man; ada dj., er is; er is

ook; b^gïtoe dj., even zoo; desgelijks; sama

dj., juist hetzelfde; om het even; eenerlei;

doenja ïni tijadadj. k^kkal adanja,dö-se

wereld is toch niet eeuwigdurend; s^p^rti

anak radja-2 dj. roepanja, hij zag er uit

niet anders (zelfs als) een vorstentelg; tij ada

dj., toch niet; neen; voorzeker; tij ada dj.

banjak, veel juist niet; allah dj, b^rtjinta

akan dakoe. God (met nadruk) trekt zich

mijner aan; tjand^ra barang sedikit dj.

pon, zelfs het minste geschil niet; djangan

di tj^ritak^n kepada seorang dj. pon,

vertel hel aan geen enkel mensch. Sommigen

vermeenen een verschil te zien tusschen

CSy^ en ƒ&- en kennen aan het eerste

slechts het begrip eener bijvoeging, d. i..

van ook; toe. Dit verschil is echter geheel

willekeurig en nog lang niet genoeg geves-

tigd, om het als taalregel te kunnen aanne-

men. Men zal echter gewoonlijk y^ gebruikt

vinden in verbinding met ^^ pon (^;^'J^)

en vóór het sluitende édanja (djoewa

schijnt de men. uitspraak te zijn van djoega,

dat in dien tongval slechts in schrift gebezigd

wordt; van ^t uitvallen van een g nog een

voorbeeld in ^^U of in 't Noorden pói,

in plaats van p^rgi, T.).

i J i A^s^ . plur. JLj^t, antwoord; men-

djavrab, antwoorden (antwooird

geven); antwoorden (ten antwoord geven);

beantwoorden.

250)3^ djoewadah — pers. xJÏ^j (ar.

üJÏjj) en jIj : — mondbehoeften^

inz. voor eene reis.

i W'N^ I. djoewara en bcèdjan^ djoewara,

naam van den god der hanenge-

vechten en van daar: persoon, die, bij de

hanengevechten, den haan in de handen

houdt en tegen den anderen haan aanhitst

(z. djoewani en djoewandaug).

Il, naam van een' eetbaren zoetwatervisch.

y y

(3j5jr^ plur. van l^^U.

-K- ^ C, Oji^^ djoewarï, voor ^j^y^-—.

[L. bew.].



r^ 492 'ö^y^

/ y

^)
^^*s^ > het doorgaan door eene plaats;jl^

doorgang; overgang.

y y

^y^y^ plur. van (.jUw.

y y

(_^V>fl) A^s^ l»lur. van Jc<U-.

y y

^u^ )
^^"^^ pluï*- van ^V •

-W^ djoewani en böèdjang djoewani,

naam van den geluk aanbrengenden

god der dTJbbelspelen, inz. der hanenge-

vechten (z. djoewara en djoewandang).

y y

OaJ)^P:w plur. van L^l^.
y

^LllJ>^2>i^ djawawoet (jav., T.), soort

van gierst, die als voeder

aan vogels gegeven wordt. — [R.].

j&
y y

plur. van ^^t^ ,

/ y

(,_ O-S I A^Nw plur. van «—'^).

djö^boer (en doeboer) verb. van

>ri
J.

^^ dJCèbin (vgl. öbin, T.), gehak-

ken vloersteen.

<Kj> j^^ djftbah uitspraak van h»^.

*Cy-»^
I. djcèboen^, eene bedekking

of een scherm; het gewelfde

dek boven op een vaartuig, dat op mal. vaar-

• tuigen meestal van bamboe is (vgl. dj^rdê-

boeng, T.). -- [L. bew.].

djobong:, batav. (soend., T.),

""C^-^
hoer; slet. — [B.].

^ djöêta en Jöêta — skr. ajoeta,

tienduizendtal— , millioental; sedjöÈ-

ta, een millioen; delapan djaéta, acht

millioen; berdjoèta, uit millioenen bestaan,

^ \j2J 42^ djoewet, batav. uit 't bal. of jav.,

zekere zwarte zuur zamentrek-

kende vrucht. — [T.].

^
[ >^5^^ djötos, batav. (jav., T.), stom-

pen, duwen met de vuist.— [B.].

%::bfc. I- djöèdja en djcëdjah, z. adjöêdja.

* IL, den grond met het lood peilen (z.

doega). [L. bew.].

, I., mendjö^djoet, trekken aan

iets, zooals bv. een vischaan de

lijn, of iemand aan de koord eener bel.

*II., w, sum., uitpluizen (vgl. jav., en

djondjot, T.). — [N.].

^ ^N^ ^^^^ djcèdjoer, redjangsch, een woord

van de huwelijkswetten der vol-

ken van Sumatra, het geld dat aan de

ouders van de bruid betaald wordt.— [M.].

^ «Jb^ i^*^^ djêêdjoeng, in doeken winden,

nam. een kind. — z. b^bbat. —
[L. bew.].

^ K^ 4^ djöèdjal (beter: djj^ddjal), dat

ergens voor stuit, staan blijft,

niet door kan. — [L.].
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V^*^ A^N^ djödjol} wat boven de oppervlak-

te van iets (inz. van water)

uitsteekt; voorts: paalheg; paalwerk; staket-

sel; palissaden [inz. in water]; niendjödjol,

boven de oppervlakte van iets uitsteken, zooals

bv. een paal boven water, de tepel boven

de borst; zich er boven verheffen, zooals

bv. de borsten van een aankomend meisje of

eene lichaamsvrucht door een' stoot tegen

den buik der moeder; een^ bevruchten buik

doen zich boven de oppervlakte verheffen van

de kloppende lichaamsvrucht; rivieren enz.

door dj. versperren.

A:::^ Alb*. djcÈdjah, z. djöêdja (z. a.).

<X^sfc ft^s^ . niendjcj^djoh, onafgebroken aan-

komen, zooals bv. schepen in een'

haven, regen en dergelijke.

-K- i^tl^h- ^'v^ djCêdjoeli, uitgieten, — [G.].

/ ^^*^ i <"s^ . mendjoêdjai, op een* afstand

bestoken, bv. met kogels, pijlen,

werpspiesen en dergelijke.

(3 i^N^ en «^jj*-, het in weldoen overwinnen;

overwinning in weldoen,

(\ A^*^ dJC^doe (Tamil. dj o doe, T.) en djft-

doeh, wat voor elkander bestemd is;

weerga; gade; paar; koppel; perdjcedö&an,

weerga; gade,

^A A^Nw . milddadigheid; edelmoedigheid.

^ 4^^> mendjöêdl, dobbelen; spelen met

dobbelsteenen, kaarten enz.; grof

spelen; spelen van kansspelen; mendjcédi-

keii, met iets dobbelen; verdobbelen; pen-

djtiêdi, wie dobbelt enz.; dobbelaar; speler;

tempat perdjcbdian en perdjédijan, plaats

waar gedobbeld wordt.

¥: / M»ö É^**^ djoedes, batav., toekang

pit^nah, een stokebrand ,

lasteraar, ook van iemand, die vuile taal

uitslaat; misschien verbastering van Judas.

Ook wordt iemand, die zich, zonder er

iets tegen te doen, hoorntjes op *t hoofd

laat zetten, zoo genoemd. -- [H.]; R. van

Eijsinga en Lukardie: djoedas, valsch. —
[T.].

^ 4c3 Ji^^ djodo, batav., is ook: geluk. —
[B.].

^^A A^v^ I. djcËdali, nom. pr. fem,

II., verb, van 2J^.

J5,3 t.:^ djöèdoh, z. djoêdoe.

(C^ó^S^^ (mal. djcêdï), naam van de

bergen, ten noorden van Mesopo-

tamië, op welke, volgens het geloof der

Moehammedanen, de ark van Noach vast

raakte.

^ i éJ^^ I. djftra, soek., buiging; reverentie;

plichtpleging.

IL, iemand bedreven in hanengevechten

(z, djoewara> T.); doortrapte dief— [C.].
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^ 4 A^>i^ L djoewar, men., soort van ijzer-

hout, dat wel eens in kofTijtuinen

voor schaduw geplant wordt (bat. djijor),

cassia florida? — [T.].

* IL, djoewaran, een boog van hout; een

slrikhoog in eene val; het kromme hout y

waaraan de boog vast is; ook t^nt hengel-

roede, anders ook JjIS'
^^jW genaamd.—

z. «ji^* — [I^' bew.].

i j^s^ I. dJCèroe, wie over iels gesteld is;

aan wien iels als vast bedrijf opge-

dragen is; hoofd, inz. de djóêroe k^rah,

ambtenaar onder den batin, inz. voor het

bijeenroepen van diens onderhoorigen voor

eenig werk; dj. tinggi, aan wien het toe-

zicht over zeil en treil opgedragen is; boots-

man; dj. tcêlis, schrijver; dj. baha&a,

tolk; dj. koentji, sleutelbewaarder; dj.

petak- ruimbewaarder; dj. batoe, onder-

officier aan boord, die op de klippen te

letten en op het anker te passen heeft;

dj. moèdi, in plaats van dj. k^möê-

di, stuurman, onderofficier boven den dj.

batoe; ook: de man aan 't roer. Hier

is op te merken, dat de smst. met dj.

hunne verdubbelingen maken door alleen

dj. te verdubbelen; bv. djöêroe-2 töèlis,

enz.

II. (vgl. bat. doeroe, T.), peBdjCèroe^

hoek van eene ruimte, bv. van eene kamer.

i^ïlh, dé staken in eene omheining.— [C,].

> i A^N^ djöêrit (jav., oorlog); pen-

djü^rit, krijgsman; soldaat; en,

omdat de soldaten^ van den vorst van

Madja Pahit, die Singapoera veroverd had,

den eigendom der overwonnen Maleiers

niet erg respecteerden, ook: plunderaar;

roover; openlijke dief; mendjóèrit, plun-

deren; rooven; openlijk stelen; djcëritaii,

wat geplunderd enz. is; goed door plun-

dering verkregen,

is \ 4l^ ("fi^l* djawarah), plur van^U..

/ KM \ i^*^ I., mendjöèroes, met geweld

voorttrekken, zooals bv. een'

arrestant; voortsleepen; voortsleuren.

IL, onbepaalde korte tijdruimte, korter

dan dj ^n nak; voorts oogenblik; wijl; poos

[onbepaald]; dj. pandjang, lange dj. (lang

is weder geheel onbepaald); eene goede

poos; dj. pandak, eene korte dj. (kort is

weder geheel onbepaald); eene kleine poos;

een poosje; een wijltje.

*IIL, rechte lijn; reeks, rij; langs;

rechtuit; zonder zich op te houden.— [R-]>

batav., koers; richting, — [C.]; djoerffisan,

in de richting van, of naar, — [B.].

^^IV. (z. djïroes, T.), bewateren; be-

sproeien. — [C.].

I. djê^rang: (vgl tjcêrang en z.

dj 5 r a ng ) , openingen ; kreeken ;

doorgangen.— [M.].
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*IL, luendjoeran^, batav., van een

vaartuig over de eene zijde hangen (mi-

ring), van een schuit onder een schuinschen

koek naar beneden. — [H.].

^ C. \ A^*"^ dfcërong. schuins (op zijn hoeken

^ of in zijn diagonaal) [overhoeks]

meten, — [L.].

)f C. \ i^>^ djöêriny, batav., uit 't jav., de

^ natuurlijke schijf of afdeeling

van een vrucht. — [TJ; djoerïngan, schei-

ding in *l haar, — [B.].

L djóran^ (en tjórang), ravijn;

bergkloof; nauwe doorgang (z. ta-

hang).

* IL, eene lolcbel, zeker vischnet, anders

genaamd tjan en pentor. — [L. bew.].

A *
i
^^s^ I. djóron^, ovale beteldoos van me-

^ taal. Als de djöroD^ van liout is,

wordt dit uitdrukkelijk vermeld (dj. kajoe).

IL, al wat uitsteekt, inz. aan gebouwen;

stoep; pui. — [R. A.].

*I1L, soek., padiëschuur (oud-jav. doe-

roeng, T.).

^^IV., bfrdjoroiig, men., in een rei (T.),

Q \ ft^"*^ djörengj klein stuk van den rand

^ of een' hoek van iets, bv. van

een' koek, een stuk land; niendjoren?,

afsnijden van iets, bv. van papier.

^(^i jj5^ L djörok, batav., vuil —
[B.].

*IL (jav. djorog, T.), djorokin, batav.,

iemaad een duw geven, om hem bv. in

't water te doen vallen. — [H.].

/.f \ 4-^*s^ I. djö^ran, roede; veerkrachtige

stafy aan het eene einde waarvan

iels bevestigd wordt, om in beweging ge-

bracht te worden; van sommige vallen de

veer; van eene blijde de lepel; van eene

put de zwengel (vgl. djoewaran en baL

dj owan, lange stok. met 'n mesje boven aan,

om bloemen van den boom te halen, T.).

* IL, tocbehooren; toevoegsel. — [C.].

^4^ JS i 4^;:^^^ djöêrah (z. djöêra I, T.), batav..

nijgen, eene dienaresse maken.

[B.].

*Ö
i>^>^

djftroeh, jav., stroop. — [C.].

/ C % 4:^5^ L djcèrai, bundel van naar

beneden hangende draden, repen,

krullen enz.; voorts een classiflceerend

woord,, vergezellende het telwoord, dat

een aantal van de omschreven of derge-

lijke voorwerpen uitdrukt; mendjcèrai, uit

een punt in menigte los naar beneden

hangen, zooals bv. de franjes van een'

kwast.

^^IL, w. sum., deel; gedeelte. — [N.].

)\ A<*s^ . in tj^t, de tweelingen (teeken

van den dierenriem); de Orion (sterre-

beeld).
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Q ^^*^ - berdjcèwang, eene aanvallende

^^ houding tegen elkander aannemen;

tegenover elkander staan, om te vechten;

zich van voren oplichten, om daarna met

eene vaart op de tegenpartij neder te

vallen, zooals bv. de bokken; tegen el-

kander inloopen ook van vaartuigen; djöè-

wang^-lS, plaats boven de neb van een

vaartuig, waar twee a drie man kunnen

slapen, soort van galjoen, gevormd door

eene breede dwarsplank over de uiteinden

van de versierselen (dan dan) van som-

mige mal. vaartttigen, zoo genoemd, om-

dat !^ij, bij een' aanval, het eerst met

het vijandig vaartuig in aanraking komt;

2*^, en dan ook lendjo^wang:, naam van

een* boom, zoo genoemd, omdat zijne

bladeren, waarin soms eene tooverformule

gegriffeld is, buiten de huisdeur gehangen

worden, om tegen een aankomend onheil

te vechten, d. i. het af te weeren van

de bladeren waaiers, die als xeer ver-

koelend in ziekten gebruikt worden.

^ (^».Ci A^s^ . mendjoèn^at, batav., in eene

zachte helling opwaarts, van

een vaartuig als het achterste gedeelte

zwaarder geladen is dan het voorste, zoodat

het daar dieper in het water ligt; z. m^n-

djoerang. — [H.].

M^^,.^ A^Nw djonyit. naar omhoog gekruld;

opgelicht, zooals bv. de bovenlip.

^Cl A^*^ djön^or, lange spitse hek van

sommige visschen; lange en spitse

voorsteven van een vaartuig, die kan weg-

genomen worden; boegspriet; kluifhout.

( KMjb.j.^^ djöngos, — ned. jongens —
jongen (bezoldigde bediende),

inz. van een' Europeaan.

iLC. j-^N^ djöngang, boven iets anders uit-

stekend, zooals bv. de boventanden

boven de ondertanden, de bovenlip, boven

de onderlip; mendjöngang^, boven iets an-

ders uitsteken,

(^ 3 A^v^ . holte; bi7inenste van iets; buik.

De plur. L^)y^), ingewanden,

^ e^sJjfü^ dj^poet, jav., oprapen, — [C.].

^
(,

oji A ^^^ djöêpoek, jav., nemen; op-

nemen. — [C.].

^ \j 4^*^ djiëpoel, gebeuren; voorvallen,—
[L. bew.]; bengk., gebeuren,— [C.].

C
,

/j
4^**^ L, mendjöèwak, met loodrecht

uitgestrekten arm of armen omhoog

houden; zeilen hijschen.

IL, jongeling uit den fatsoenlijken stand,

die aan den persoon van den vorst ver-

bonden is; edelknaap, lijftrawant, page;

berdjc^wak, een dj. hebben.

^ j^^ ^^s^ djcèkoet, koet.; dj. makan,

allerlei toespijs (bat. djoéhoet

of djoekoet, boeg. djoekcje, yleesch). —
[T.].
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*i:^t djöêkang (vgl. djoeiigkaug),

omverwerpen; omslaan ; otnstoo-

ten. — [L. bew.].

^ i.54i^^ djöëkoii?, p^l. stil li(fgen,~[K],

i-54ps^ djökong' en, zelden: djongkong^

naam eener soort van bootje, be-

slaande uit een uilgebolde boomstam (jav.

djoekoeng, T.).

Li5 42ifc. djöèg*?') z. dj(wa.

Li5 ^^ ^yögl — skr. jogï — , benaming

van eene soort bindoescbe heiligen,

die een zelfverzakend leven leiden en onder

steld worden, bovennatuurlijke krachten te

bezitten.

Ci5 4£^ !• djöègi, soort smeersel, aan de

mannelijke roede om eene kitteling

in de vrouwelijke schede te verw^ekken

en daardoor den vrouwen .den bijslaap

aangenaam te maken; nieiidjCëgl, aangenaam

kiltelen, bv. de randen der oogleden, waartoe

de Chinezen een bijzonder instrument heb-

ben; peudjCÈgi, wie of wat aangenaam

kittelt; middel daartoe.

* IL, de een vóór den ander heensehielen,

daar ieder de eerste wil zijn. — [L.].

Ij;>5 4^:^ djöget (jav. djoged, T.), publieke

danseres.

Ó t^^v^ djög'ar, soort van verkeerspel (vgl.

Boeg. djégaraq, T.).

MAL.-NEDERL. WOORDENBOEK, DEEL 1«

^ , ]5 4:^ dj(J&g*oel, dom; onivefend.-^[K,]\

jav., gek; onnoozel. — [C.].

/.042:^1. I. djögaii en tjogaii — pers.

^\S^>' — , onderscheidingstceken

voor het koninklijk gevolg of 'de troepen,

dat voorop gedragen wordt: kenteeken van

een^ naderenden dood; djógan of djög*an

'alam, piek, die aan het hoofd van een*

koninklijken stoet gedragen wordt en bene-

den het lemmet waarvan een plat, hart- of

bladvormig versiersel van goud de ^ala-

mali dj., waarop de naam van den vorst

gegraveerd is, afliangl. ?

•)f II. (jav., T.), vloer; plaveisel.— [C,].

.

J
^'N^ I. djöèli, ned.i Juli.

^IL, batav. (jav. djoli, T.), draagkoets;

draagstoel. — [BJ.

^ j
^'-^ . niendjöëwal, iels verkoopen; dj. b^lï,

koop en verkoop; mgndjöêwal tïtah

radja of ook alleen tïtah, zich van den naam

van den vorst tot ongeoorloofde handelingen

bedienen; m^ndj(Bwal nïïma orang, van

den naam van iemand misbruik maken ter

verkrijging van het een of ander; (berdjö&wal,

verkoopen als vaste bezigheid, handelen in,

T.), djöêwalau, wat verkocht is of moet

worden, koopwaren.

\j>Ü4:bÉ. djcèlat, lengte van iets, ook van

eene tijdperiode; dóêwa dj. kapal,

twee scheepslengten; sedjd^lat kóèda, eene

paardelengte.

33
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Jj^ , mendj^loer, recht vooruit (bv. de

voet) of achteruit (bv. de staart)

steken; uit iets uitsteken of ie voorschijn

komen, zooals bv.^ eene slang uit een gat,

de tong uit den mond; met hel hoofd vooruit

voortschuiven, zooals bv. kleine kinderen op

den buik; djC^Ioer-djalar, zonder keuze

overal in- en iiitloopen; een liederlijk leven

leiden, pierewaaien.

iJA^b^, liiendjöêlailg, zich in de hoogte

verheffen boven iets anders, zooals

bv. eene vlam boven een gebouw, een

boom boven andere, minder hooge boomen ;

schrijdelings op den nek of op een* van de

schouders van iemand zitten; op iets anders ver-

heffen; inz. schrijdelings op den nek of op een'

van de schouders dragen; djélangaii, naam

eener parasielplant met geneeskrachtige

eigenschappen en tegen gezwellen gebruikt.

-^ ^J Éi^^ djölang:, jav., soort van draag-

^
baar.— [C.].

iJ ^^^^^ djCêliiig', scheel, loensch; dj. bahasa

of dj. aJQr, van tijd tot tijd een weinig

loensch zien; meudjcèlin^, scheel ^wz. zien;

mendjcëlingl, iemand scheel enz. aankijken,

mj ^^9 djöIong-S, eerste van iets dat aan-

komt, bv. van een' periodieken wind,

vruchten en dergelijken; eersteling; begin;

de spits toeloopende nebbe van een vaartuig;
'

soort van vaartuig met zoodanige nebbe;

naam van een eetbaren zoulwater-visch,

met langen spitsen bek.

^L^JLJA^bi. djcjloek^ groeien. — [C.].

L-JLJj^ djöëlikj singap., in een blad

wikkelen, bv. bloemen, opdat ze

niet door de warmte der hand beschadigd

worden. Pel. Abd. — [K.].

L-iD 4^? niemljölok (men. mandjoe-

loek, T.), met iets^ langs naar

iels steken, doch niet om het te bescha-

digen, maar om het te hebben, zooals bv.

met eene stang (zelfs met een vinger) naar

eene vrucht, uit de hoogte met eene stang

aan de punt waarvan zich iets kleverigs

bevindt, naar iets (bv. een' duit) dat op

den grond ligt, om niet te moeten naar

beneden gaan, of zich te bukken; op die

wijze afstootcn; op die wijze opnemen; op

die wijze uit iets halen, bv. een geheim uit

het hart; in iels steken; in de keel van

iemand steken; dj. ha n toe, naam eeaer soort

van gras, lang, spits en scherp, ongeveer

als SQrai, maar daarbij jeukerig; böêroeng

dj., naam eener soort van houtsnip, ook

kaki dïjan genoemd, meteen' langen bek,

waarmede zij wormen enz. uit den grond

haalt; mendjölok malam, één enkelen

nacht bij iemand doorbrengen (verband met

de oorspr. bet. onbekend); biêroeng dj.

malam, naam van een' kleinen vogel, die
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nagenoeg den geheelen nachl het geluid

„tjou-tjou'* laat hooren.

/ J A?s^ djclai, uiteinde van een' tak of

twijg.

-^ f^ j^"^ djöwoni, stil; kalmte. — [L.].

^ 4^ djöèiii — ned. — Juni.

QCX-i j-2^ djoewaiidaiig* en boêdjang: djoe-

^ wandaiig', naam van den ongeluk

aanbrengenden god der dobbelspelen , inz. der

banengevechlen; z. djoewara en djoewani.

^ i^_ry ^^r^ ' iiieiidjeroeiioekaii, balav.

(uit 't bal., T.), bij herhaling

voorover vallen als een beschonkene. — [H.].

'>^ /»0 ^j2bfc. nioest onder djoen slaan (T.);

pendjöèiiaii, jav. , pollebahker;

steenbakker, — [L.].

^^•04^ djoenoeii, batav. [^j^. T.),

t^tap atinja^ bv. van iemand die

verliefd is en verliefd blijft, constant is in de

liefde (djoenoen sama anak prawan),

al zijn zinnen en gedachten op één punt

gevestigd hebben; één ding ivillen hebben

en niets anders, 't tegenovergestelde van

at i b^tjabang (al deze soep had vermeden

kunnen worden met dol ingenomen zijn met

iets, T.).— [H.].

^"S ^f>^ djcëwah, een groote snoeper; dartel;

iveelderig. — [L.]; hoovaardig; aan-

matigend; verwaand, — [C.].

?< 4^*^ djöeweh, van den rand van iets wöar

beneden omgebogen of omgekruld; tuit-

vormig; bibir dj., hanglip.

^A A^s^ . plur. yb)y^, delfstof, waaruit

iets deugdzaams getrokken wordt;

het uitstekende, schitterende, voortreffelijke,

wezenlijke van iets; edelgesteente; juweel;

parel; substantie; materie; stof; stofje; natuur,

In 't mal. ook nog: onsplijtbaar iets, zooals

bv. het scherp van een mes.

cN^/s^ djöhar, naam van een' lagen boom,

met fraaie geele bloemen (vgl.-djoe*-

war? T.).

^
A A ^v djölior (eng. Johore), vroeger

een rijk met de hoofdplaats van

gelijken naam bevattende het zuidelijk ge-

deelte van het mal. schiereiland en den

geheelen Lingga-Riouw Archipel. De hoofd-

plaats Djohor verlatende, hebben de vorsten

zich eerst te Riouw en daarna te Lingga

gevestigd. Bij ons tractaat met Engeland in

1824 werd het rijk in twee deelen verdeeld:

in dat op de vaste kust, w^elks vorst den titel

van Sultan van Singapoera aannam, en in

dat der eilanden onder een' vorst met den titel

van Sultan van Lingga, Riouw en onder-

hoorigheden ; djohor heeft in vele streken de

bet. van zeeroovers (vgl. Ngadjoe-dajaksch,

T.); dj. baharoe, Nieuw-Djohor, eendoor

den vroegeren T^mmenggoeng van den Sul-

tan van Singapoera gesticht rijk, bevattende

32*
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liet vroegere eigenlijke Djohor, waarover de

Sultan hem de souvereiniteit heeft ajgestaan.

Hij is door Engeland erkend onder den titel

van Maharadja van Djohor. De hoofdstad

van gelijken naam ligt op de vaste kust,

tegenover de rivier K^randji op het eiland

Singapoera.

rC ^£5 %^^^ (mal. dj o u h a r i) , wezenlijk ;

natuurlijk; stoulmoedig; kloek;

juwelier, In *t mal. ook nog, en wel voorn.

ervaren; bedreven; kundig,

/jJiijp!^ djöhan, z. ^jl^.

^^2^> I^N^ I. djoewita (denkelijk in plaats

van djïwita, leven, dat in 't oud-

jav. als liefkozingswoord vooral jegens een

minnares, gebezigd werd;vgl. djïwa, T.),

van eene vrouw bekoorlijk; ^mas dj.,

bekoorlijk goud, r atn a of rana dj., bekoorlijk

juweel [vleitaal jegens eene vrouw]; di-

mana dj. akoe, waar is mijne bekoorlijke?

*II., zijden snoeren; /re/ew*' van de borst-

plaat die achter samengebonden worden,

opdat in 't bukken die plaat op de borst

blijve; tali dj., snoer van zijde, omtrent een'

vinger dik, die met drie omslagen om het

middel gewonden wordt. — [L.].

c/

4XXKJ>éS::^ (djojïnah), pers., zwaan.

c X

iii ^ en jjU-, pers., waardigheid; grootheid;

heerlijkheid, -*~ z. gah.

^ ^**^ djih of djlr, mikstokje in zeker spel,

waarnaar met platte steenen of geld

gegooid wordt.

y

LlUv-^>> Plur. van <:>*^.

y

^y (y^"^*- , het zich inspannen; het tegen moeien

lijkheden kampen; het zich helpen;

het zich bevlijtigen; het plagen; het iemand

den oorlog aandoen, om hem tot iets te

dwingen; het tegen iemand worstelen; inspan*

ning; oproeping tot den waren godsdienst;

prediking en bekeering, inz. door krachtige

middelen, zelfs geweld; heilige oorlog tegen

de ongeloovigen en ketters; leger, troepen,

iVj22ih» djaharoe, van menschen niet deu-

gend; niet goed doend; niets goed

doend; deugniet.

I
jV^^*^ plur. van JibU-

y y y
A JV^'^ (mal. djahalah), onwetendheid;

domheid; onkunde; dwaasheid; on-

verstand,

•X-/ i^V.^2:^ djelialis, batav., gemeen;

laag, — [C.].

^
A i^f>^ en ij^, pers., wereld, ~ Met

andere woorden vormt het samen-

stellingen, die tot epitheta voor koningen

en helden gebruikt worden, onder anderen

ook J\^ i:M^9 held der wereld. Dit hebben

de Maleiers, schijnt het, voor eene pleo*
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uastische samenstelling, waarvan zij groote

liefhebbers zijn, aangezien en dus aan ^jl^

de beteekenis van held gegeven. Het oorspr.

woord is later tot djohan verbasterd;

»U^l^ of, volgens de mal. woordvoeging,

gah djahan, koning der wereld.

.,A /9>N^ djohan en djóhau — verb. van

^l^ of ijk^—, held; dj. maköta,

titel, thans niet meer in gebruik/

^O^ en %i-, plur. cl^I^, zijde; kans;

toegekeerde zijde; zijde, Averwaarts

iemand zich begeeft; landstreek; wijze;

voorkomen.

) JCi2:^> sedjahtera, veiligheid; rust; vrede.

c y

^y^^s^ (mal. dj ahad), zorg; vlijt; moeite.

yO^ (mal. dj aha r), openbaarheid; rucht-

baarheid; luide stem.

c y

^
/9^»^ (mal. djahar), openbaar; door ieder-

een gezien en aan iedereen bekend;

mendjaharkeii, verkondigen.

) ^
(?^*^ djohra, uitspraak van ïytj.

\ (?^^ (mal dj ah al), onwetendheid; onkunde;

dwaasheid; onverstand,

op
\(?^^ (mal. djoehoel), plur. van JjtW-*

pp

X ff''^^ plur. van JaIL.

\jj p

\&^^ plui*. van JjbUw.

j\ /?^^ plur. van JjbU-,

tü c y

/-Aj22^ (inal. dj ahli), onwetendheid enz.

betreffend.
y

V i

,, diepe put; hel. In 't mal. ook nog:

in de hel, d. i. verdoemd; te gronde

gericht; in 't verderf gestort; geruïneerd;

geleverd (vuig.); wie zich in de hel bevindt;

verdoemde enz.; verdoemeling.

c C;ó j
(?^^^ • uitspraak van v^^J^..

/
/

j^ , snel; vlug; snel wegvoerend; vlug

paard; snelle dood.

^ . f-^ dji (kindertaal), batav., foei; dji-3,

dat is vuil. — [B.]; z. djïdji (T.).

o y

^^ x^-N^ . plur, s-^^J^, ^^h in een klee-

• * •

'

dingstuk.

t ^x<"V djib — eng. jib — , kluiver. — z.

tjcétjoer en k^lëwer.

¥r VaaJ2^ djiboel, wrong, die de vrouwen

dragen. — [L.].

^j.x^'N^ djëbah , van koopwaren op veel plaat-

sen voorhanden; berdjfbah, op veel

plaatsen voorhanden zijn.

djita, batav., braaf; openhartig.—
[C.].
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^ CJLaaS^ djitak, batav.^ slaan, of klappen

geven, op 'l hoofd. — [B.];

(iemand) met de knokkels tegen het hoofd

slaan; z. gisi. — [H,].

cJCsa£^ djitali, djitabau eii djantahan,
•••

soek., = dj^lla, naam eener elastische

gom gevende liaan, die zeer smakelijke

vruchten van de grootte en kleur van een'

europesche oranjeappel draagt en, ook als

bindsel gebruikt wordt (bat. djotan, T.).

^^^^ (vgl. ^j^, T.) djidji (taal der kleine

^ kinderen), interj. voor de gewaar-

wording van iemand, die vies van iets is;

foei; zoodanige gewaarwording (vgl. jav.,

T); iiiendji^ji, djidji zeggen; mendjidjiben,

vies zijn van iets; verfoeien; mendjidjii

verfoeien.

F^d.jL<v^ djêdjer, reeks van naast of ach-

ter elkander geplaatste voorwerpen

(doch niet van slokken voor eene fuik) of

levende wezens; rei, gelid; meiidjëdjer, in

rei zetten; cijfers onder elkander zetten, hv.

om ze op te tellen (z. dj a dj ar); berdjëdjer,

in reien zijn of staan; h. döëw^ lapis, ih

dubbele reien zijn of staan; djalan b., één

aan één gaan ;^ met éénen marcheeren {Ans:

b^rdjalan h., T.).

,.t aJSBLaS^» pers., de riv. Gihon.

^ cXos^ djij^d (Jav., T.), geweld; dwang. —
•••

[C.].

^ i**JLVAJ^^dlïdat (bal. gidat), batav., voor-

hoofd. — [T.]; en djïdad (B,).

^c>cXa^^ djïdad, z. djïdal.

^ \cX>v^^ djïdar (jav., T.), lijn; streep;V
liniaal. [R.].

/

/.t) Y-^vTi^ plur. van .U.

x^ /.t) wAj^iÉ. djairaii of djeran, das (vier-

voetig dier). — [R.].

djirat, chineesch graf.

2J ^ ^^^ (mal. djïrah) plur. van^U.,

djïret, balav. (uit 't jav., T.),

vastknoopen oï strikken. — [B.];

z. dj^rrat (T.).

/ j^ 'K-'^'"^ I- (^" dl roes), mendjïroes,

besproeien; zachtjes begieten; pen-

djiroes, wie besproeit enz.; gereedschap

daarvoor.

^11., sadjiroes, een gezicht ver, — [N.].

^ C. ^^"^ djïroeng:, w. sum., slingerpaden;

binnenweg, die van de hoofd-
(^-

kampong naar de kleine gedeelten voert;

dj. kampong, de kom der kampong. ~
[N.].

djëren?, batav. (uit 't bal., T.)

loensch, scheel, — [B.].

^ C3 a-^"^ djirak, w. sum., eene plant,

die men wel gebruikt, om er

paggers van te maken. — [N.].

^'b^.
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^ 5->V^ djiram, waterval; berdjirani, een

waterval hebben, b v. eeiie rivier.

-M- /C >-aJ:^ I- djii'ai, uit één stuk ge-

maakt, — [L.].

* IL, een ziertje; iets dat ondeelbaar is;

Yau (laar: een weinig, — [L. bew.].

^ ^JtA^ifc. djïiigar, beteuterd; verwonderd;

verbijsterd; beduiveld. — [R.]; een

slecht uitgesproken jav. dj^nger (T.).

iilAp^ djipang* en djeppaiig:, of djïpoeii

en djeppoen, Japan.

^ibO^ z. ^.
7f ^>wjL^^ djïg'oer, ba tav., koffijdik; aftrek-

^ O ^>s.aJ^ djïgeraiig', te kort van onderen,

sel daarvan. — [B.].

zooals bv. een rok, ecne broek,

een zeil. — [R.].

^
f
Ka£^ djeila, w. sum., liggen; djiko

terdjeilanja kris itoe, indien die

kris ergens nedrrligt, — z. ^^. — [N.].

/ NAJ^h» tljêl — eng. jail —,
gevangenis,

, V-vC^j berdjëla, slingerend nederhangen,

zooals bv. eene slang, waarmede een

roofvogel wegvliegt, een zakdoek uit den

zak, een los kouseband.

•K- . Lo^, djila-S, de hartzak; het pericor-

dium. — [C.].

V^>aAaJ^w, meiidjilat, likken; aflikken; op-

likken (vgl. jav. ^n bat dilal, T.);

rcèmah d i dj ïl a t api, het huis werd door

' het vuur gelikt,

[^^y^X^^::^ djilit, z. djilid.

(j>A.A>C^5 ineiidjêlet, drukkende over iets

strijken; vuig.: beslapen,

cXLo^ rtjilid (en djïlit), uitspraak van

^ i-Lvj::^ djïliiijf en djöèliiig:, batav., scheel

zien, — [B.].

^ éAaj:^ djeloe, w. sum., nedervallen, van

menschen, boomen of andere veel

meer lengte dan breedte hebbende voorwer-

pen; z. djeila. — [N.].

vA.:^, naam der letter -.

.

L djïmat, verb. van \jl^a^\c.

IL, zuinig, spaarzaam; huishoudelijk;

mendjiiiiatken, zuinig enz. met iets zijn,

bezuinigen.

^^w-^Ap>i. djimaii, div., = djïmat. —
[Div.].

w/^.^, djïii, verb. van ^: in ^p^ bUs^^.

/waJ:^ djïna, verb. van U:.

f^^jL i.^'N^ djênab , verb. van ^.^, :

.
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i^
^

g^^^s^ djinak, mak, tam; gelemd; gedwee;

gemeenzaam; vriendschappelijk; ge-

zellig; berdjinak, mak enz. zijn; luendji-

nakk^n, femmen; niendjinaki, temmen (is

deze beleekenis ^goed, dan is de spraakk.

van 't Rijouwsch-Maleisch mooi in de war;

niendjinaki beL: jegens iemand mak,

vriendelijk enz. zijn, T.).

jjuc^)^ djênal, verb. van ^^i^T^:.

^ >Jsjk2^ djinam, stil; eenvoudig, — [R.].

aaJ^ djma — skr, 4jïwa — , leven; ziel

[ook als uitdrukkingen van liefde] ; vgl.

djoewita (T.).

i
^* 3 ^A^"^ djïwit, jav., knijpen, — [C.].

^ x.^H^pii. djinja en ^U djanja (lees: djar-

nja, djar verkorting van oedjar,

T.), w. sum., heeft dezelfde bet. als kata-

nja.-[N.].
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